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৩২ 



ভূমিকা 

ংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই আজও খুব বেশি লেখা হয়ে ওঠে নি। 
কারণ বোধ করি, সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও গড়ে ওঠে নি। 
অনেক পারিভাষিক শব এখন প্রচলিত হয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি 

মহজবোধ্য নয় এবং সমুচিত অর্থবোধকও নয়। তাই অনেক সহজ বৈজ্ঞানিক 

তথা বাংলা ভাষায় প্রকাশ ক'রে আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে । এই পুস্তিকা 

রচনায় আমাকে অনেক সময্ন এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। পারিভাষিক শব্ধ 

অধিকাংশই কলকাতা] বিশ্ববিদ্ালয় থেকে প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" 

এবং শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বহ্থ মহাশয়ের 'চিলস্তিক1' থেকে বেছে নিয়েছি। কয়েকটি 

শব্ধ নিজে রচনা করে নিয়েছি। 

এই পুস্তিকা-রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্য 

এবং অধ্যাপক ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় । এই স্থযোগে এদের 

অপরিশোধা খণ স্বীকার করছি। চিত্রশিল্পী শ্রীমন্ুজগ্রসাদ গুহ ছুটি ছবি একে 
দিয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
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১. প্রারস্ত 

পেট্রোলিয়ম বলতে খনিজ তেল বোঝায়। আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন মোটর- 

গাড়ি বিমানপোত কলকারখানা এগ্িন, আরও কত কি। এদের সচল রাখতে 

হলে চাই জ্বালানি তেল-- তার উৎস হল পেট্রোলিয়ম। 

মাটির অনেক নীচে বালুর স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম তোলা হয়। কাদাগোলা 
দুর্গ্ধ ঘোলাটে জলের মত অপরিষ্কার ও তরল অবস্থায় পেট্রোলিয়ম উঠে আসে। 

তখন এর রং কালো! বা বাদামি গোছের থাকে । এর সঙ্গে নির্গত হয় প্রচুর 
দাহ গ্যাস। এ ছাড়া কর্দমজাত শেল (91819) তৈলবাহী হলে তা থেকেও 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোল জাতীয় পদার্থ পাওয়! যায়। 

ভারতে পেট্রোলিয়মের একাস্ত অভাব। পূর্বে পাঞ্জাবের আটক এবং 
আসামের ডিগবয় অঞ্চলের খনি থেকে বছরে প্রায় ১২ কোটি গ্যালন তেল 

পাওয়! যেত। কিন্তু ভারত-বিভাগের পর আটক-অঞ্চল পাকিস্থানের অঙ্গীতূত 

হওয়ায় আমাদের পেট্রোলিয়ম-সম্পদে খুবই ঘাটতি পড়েছে । আসামের ডিগবয়- 
খনি থেকে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়ম পাওয়! যায় তা দেশের প্রয়োজনের শতকর। 

প্রায় ৫ ভাগ মাত্র। ঘাটতির ৭৪ ভাগ আমদানি করা হয় ইরান থেকে । গত 

কয়েক বছর ভারতে কি পরিমাণে পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি আমদানি করা 
হয়েছে তার হিসেব পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল-_ 



২ পেট্রোলিয়ম 

তাঁলিক1 ১। পেট্রোলিকম-জাত ভ্রব্যাদির আমদানি (১৯৪৯-৫২) 

১৪৯৪৪-৫৭ ১৪৯৫৬-৫১ ১৯৫১-৫২ 

মূল্য (লক্ষ পরিমাণ মূল্য লেক্ষ ও মূল্য (লক্ষ: পরিমাণ রিং 
গ্যালনে) ; টাকার) : গ্যালনে) 

| ৮৮ াীশীশীীপিশশীটী সপ শি ৭ পপ পাপা পদ পন 2০ 

পেট্রোল ইত্যাদি ১৬৮৪ ১৫৫৩ ১৮২৭ ১৭১১ ২৪১১ ২৩৪৪ 

কেরোসিন ১৮৯৭ ১৪৪১ ূ ২১৫৯ ১৬৩৪ ২৪৯৪ ১৮১১ 
777 টিনটিন 

অন্তান্চ হালানি 
তেল (ডিজেল তেল ৩১৭৪ ১২৮ ৩৯৫৭ ১০৭৬ ৩৪৫৯ ১৩৮৭ 

ইত্যাদি) 
ভিন রি টি ক টিভি 81122225288 

লুক্রিকেটিং ৫৩৭ ৭৬৩ | ৩৭৯ ৬৩৭ ৪৪৫ ৯৬৩ 
(পিচ্ছিলকারী) তেল 

মোট ২৯২ ৪৯৬৫ ৭৪১৩ ৫০৮৮ ৮৭১৪ ৬৫০৫ 
| 

২. বিভিন্ন দেশজাত পেট্রোলিয়ম 

পেট্রোলিয়ম-উৎপাদন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয় আমেরিকায় । তার পর 

হয় রাশিয়া! ভেনেজুয়েল। মেক্সিকো আর ইরানে । এক বছরের হিসেব দেখলে 
কথাটা বোঝা যাবে। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিদ্বম উত্তোলন করা 
হয়েছিল কম নয়-- সমগ্র আমেরিকাতেই ২*৮৮১'৩৯ লক্ষ ব্যারেল বা পিপে, 
সে স্থলে ইরানে মাত্র ১০২ লক্ষ ব্যারেল, আর রাশিয়ায় ২৭৫০ | এক ব্যারেলের 
পরিমাপ হুল ৪২ গ্যালন। 



বিভিন্ন দেশজাত পেট্রোলিয়ম 

তালিক। ২। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিকম-উৎপাদনের পরিমাণ 

৫ 

ূ মোট উৎপাদন (লক্ষ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের | 
দেশ | ব্যারেল ব! পিপে 

[ হিসেবে) শতকর৷ ভাগ 

উত্তর আমেরিকা ৃ 
যুক্তরাষ্ট্র ূ ১৬৭৮২:৬৪ ৬৪০১ 

মেক্সিকো ূ ৩৬০৬০ ১৩৮ 

তরিনিদাদ |... ২৫৮০) ১৯৫ 
কানাড। ূ ১৩৬৩৪ ৪*৩৮ 

অন্যান্য দেশ | 4 ***১ 

মোট -, | ১৭৪৯৪*৬৪ ৬৬৭৩ 

টি লাক আর হরারাররারারারাররারারারাররারাাররারাজারারাররাররারারারাট 

দক্ষিণ আমেরিকা 
ভেনেজুয়েল! ূ ২৬৭ ৩৪5৬ ূ ১৪১৮ 

আর্জেন্টিনা ৪২৪৪ ০৯২ 
কলম্বিয়। ২৩৫০৪ হা 

পেরু [ ২১৩৪৩ ৪ 

অন্যান্য দেশ ২৯৭৭৫ | ০*১২ 

মোট - ৩৩৮৬৭ ৫ ১ যি 

ইউরোপ 
রাশিয়। ৭৫০৬৪ ১৪০৪৪ 

রুমা নিয়া ৩৩৩৬৬ চে] 

অন্যান্ত দেশ ১৫৬৪৫ **৯৭ 

্ল ৩২০৩৪৫ ১২২২ 



& পেট্রোলিয়ম 

মোট উৎপাদন (লক্ষ [পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 
দেশ ব্যারেল বা পিপে শতকরা ভাগ 

হিসেবে) 

আফ্রিকা ৯০২৫ **৩৪ 

এশিয়। 
ইরান ১৬২০৩ ৩৮৯ 

ইরাক চিএ ০৪ 
বেরিন দ্বীপ ৮৭৫৩ ৬৩৩ 

ভারতবর্ষ ০ ১ 
, ত্র ] ১৬ ৩৩ ০৩৪ 

ও গড ৬৫০৩৩ ১৩৩ 

বোনিও ৫৫*০* ০*২১ 

জাপান নি 
দেশ ১২৪০৩ ৬৪৭ 

মোট -- ২০৪১৫ ৭৭৫) 

৩. পেট্রোলিয়ম-শিল্পের ইতিহাস 

বলতে গেলে পেট্রোলিয়ম-জাতীয় পদার্থের ব্যবহার অনেক কাল থেকেই চলে 

আসছে। থুস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ইউফ্রেটিস উপত্যকার স্থমারিয়ানরা 

আযাস্ফান্ট ব্যবহার করত। ইরান-দেশে আযাস্ফাণ্টের ব্যবহার শুরু হল এর 

প্রায় পাচ শ বছর পরে। মিশর-দেশে শব সংরক্ষণের জন্য আচ্ছাদন-বস্থ তরল 

বিটুমেনে (9105062) ভিজিয়ে নেওয়া হত। 

বাইবেলে পেট্রোলিয়ম আর আযাস্ফাণ্টের ব্যবহারের বহু উল্লেখ আছে। 



পেট্রোলিয়ম-শিল্পের ইতিহাস ৫ 

কাম্পিয়ান সাগর অঞ্চলে মাটি থেকে উঠে আসা-গ্যাসের কথা আড়াই হাজার 
বছর আগেকার লোকেরাও জানত । 

ব্রন্ধদেশের ইনাংজঙ্গ অঞ্চলে তৈলক্ষেত্র আছে বলে জান গেছে প্রায় হাজার 

বছর আগে । চীনারা এখানে নল বসিয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তেল 

তোলবার ব্যবস্থা করেছিল। ৬৬৮ খুস্টান্ে জাপানে পেট্রোলিয়ম ব্যবহারের 

উল্লেখ পাওয়া যায় । 

১৫৩৫ খুস্টাব্দে কিউবাতে আ্যাস্ফাণ্ট আবিষ্কৃত হল। জাহাজের খোলে 

প্রলেপ দ্বেবার জন্য এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সার্ ওয়াপ্টার 
র্যালে জিনিদাদের বিখ্যাত আযাস্ফাণ্ট-হ্দের বিবরণ প্রকাশ করেন। 

পেট্রোলিয়ম শোধন করার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয় বোধ করি 

১৬১৩ সালে । নীৎস্থ নামক স্থানে বিজ্ঞানী মাগার! খনিজ তেল আবিষ্কার 

করেন আর পাতন-প্রক্রিয়ায় তা শোধন করে আলোকপ্রদানকারী তেল রূপে 

বাজারে বেচেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়লা ও তৈলবাহী শেল (০1] 51912) থেকে 

জালানি গ্যাস ও তেল উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়। ১৭৪৬ সালে বিজ্ঞানী মার্ডক 

আজকালকার কয়লা-গ্যাস উতৎপাদন-প্রক্রিগ্নার গোড়াপত্তন করেন। ১৮৪৬ 

সালে গেস্নার নিউক্রন্স্উইক থেকে তৈলবাহী শেল সংগ্রহ করেন। তার পর 

একে চোলাই করে শোধন করে জ্বালানি তেলের অংশ পৃথক করেন আর নাম 
দেন কেরোসিন (1551:996176)। এর অবশ্ট অনেক কাল পরে ঠৈলবাহী শেল 

থেকে জালানি তেল, পিচ্ছিলকারী তেল (10101096128 ০11), মোম প্রভৃতি 

উৎপাদন-প্রণালীর প্রচলন করেন জেম্স ইয়ং। ১৮৬৫ থুস্টান্বে ইনি 

০180010€ বা ভাঙন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। তখন থেকে ভারি তেল 

থেকে হাক্কা জালানি তেল প্রস্তুতির গোড়াপত্তন হয় । 

১৮৫৯ সাল। পেট্রোলিয়ম-শিল্পের বিশেষ বছর। পেন্সিলভানিয়া রূক্ 



৬ : - পেট্রোলিয়ম 

অয়েল কোম্পানির. কর্মী বিজ্ঞানী ড্রেক টিটুম্ভিলাতে এবছর তৈলকূপ খনন 
করেন। সত্তর ফুট খুঁড়তেই তেল পাওয়া! গেল এবং দেখতে দেখতে টিটুস্ভিলা 
একটি বিখ্যাত তৈলক্ষেত্রে পরিণত হল। ইয়ং-এর পদ্ধতি সামান্ত পরিবর্তন করে 
প্রধান উপাদানগুলি শোধন করে বাজারে ছাড়া হল। সভ্যজগতে এইসব 
জিনিসের খুব চাহিদা! হল। বিজ্ঞানীরা নানাদেশে পেট্রোলিয়মের সন্ধানে প্রবৃত্ত 

হলেন। অনেক তৈল-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। 

৪* পেট্রোলিয়মের উৎপন্ভি 

রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেগডেলিফের মতে পৃথিবীর শৈশবকালে ভূমির অভ্যন্তরে 

অতিরিক্ত চাপ এবং তাপ মাত্রায় হয়তো বাষ্পের সঙ্গে কার্বাইড অব আয়রন ব। 
কার্বাইড অব ইউরেনিয়মের (০80105 ০0£ 1092. 0: 01901017) মধ্যে 

রাসায়নিক ক্রিয়া! সংঘটিত হয়ে পেট্রোলিয়মের স্যঙ্টি হয়েছে। ফরাসি বিজ্ঞানী 

মোয়াশ] অনেক ধাতুজাত কার্বাইভ এবং জলীয় বাম্পের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়! 
ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে হাইড্রোকার্বন (151:০০9,০:) জাতীয় পদার্থের ষ্টি 

করেন, পরে আর ছু জন ফরাসি বিজ্ঞানী সাবাতিয়ে এবং সেগ্ডেরেন্স্ এইসব 

হাইড্রোকার্ধন হাইড্রোজেনায়িত করে পেট্রোল জাতীয় তরল পদার্থ তৈরি 
করতে সক্ষম হন। | 

বিজ্ঞানী এক্গলারের মতে সুদূর অতীতে অনেক সামুদ্রিক জীবজন্ত হয়তো 
মাটির নীচে চাপ। পড়েছিল। তারা স্ুদীর্ঘকাল ধরে অত্যধিক চাপ এবং 

তাপের প্রভাবে থেকে ক্রমে পেট্রোলিয়মে পরিণত হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে 

মাছের তেল থেকে পেট্রোলিয়ম জাতীয় পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে 

বলে এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য । কিন্তু সমুত্রের তলদেশে একলজে অতট। মাছের 
তেল অথব প্রাণীদেহের চবিজাতীয় পদার্থের সমাবেশ একরূপ অসম্ভব বলেই 



পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি ৭ 

মনে হয়। বরঞ্চ পৃথিবীর শৈশবকালে নানাস্থানে নানাজাতের উদ্ভিদেরই বিরাট 
সমাবেশ হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। তাছাড়া গ্রাণীদেহে 
ফস্ফোরসের পরিমাণ বেশি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পেট্রোলিয়মে ফস্ফোরসের 

একাস্ত অভাব দেখা যায়। পেট্রোলিয়ম স্থ্টির ব্যাপারে তেল বা চবির চেয়ে 
প্রোটিন (0:96517) এবং কার্বোহাইড্রেট (০৪000110196) জাতীয় পদার্থই 

যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। কাজেই শুধু 
প্রাণীদেহ থেকে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয়েছে__ এই যুক্তি মেনে নেওয়া 
যায় না। ৰ 

বিজ্ঞানী পোটনীর মতে অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রের ভাসমান নিয়শ্রেণীর 
অনেক উত্ভিদ, যেমন-শ্যাওলা (৪1896), আর ডাই-এটম্ (1186012), প্লাংক্টন 
(91511:09) প্রভৃতি নানাজাতির নিয়শ্রেণীর প্রাণী সমুদ্রের তলদেশে 

জমা ছিল। তার] পচে গলে যাবার আগেই হয়তো! প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে 
বালুকাস্তরের নীচে চাপা পড়েছিল। তার পর স্থূদীর্ঘকাল ধরে নানারূপ 
জীবাণুর ক্রিয়ায় এবং ভূপৃষ্ঠের চাপ ও ভূগর্ডের উত্তাপের প্রভাবে ক্রমে 
পেট্রোলিয়মে রূপান্তরিত হল। গাছপাঁল! বনঙ্রঙ্গল মাটি চাপ] পড়ে সুদীর্ঘকাল 
ধরে ভূপৃষ্টের চাপ ও ভূগর্ভের তাপের প্রভাবে কালক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত 
যেভাবে হয়। কয়লার স্তরে জীবাশ্ম (95511) পাওয়া যায় বলে তার উৎপত্তি 

সম্বন্ধে সঠিক ধারণ। করা সম্ভব, কিন্তু তরল পেট্রোলিয়মে সেব্প কোনে। প্রমাণ 
পাওয়া সম্ভব হয় নি। 

বিজ্ঞানী ট্রাইব্স্ বিভিন্দেশের ২৯টি পোট্রোলিয়মের নমুনা পরীক্ষা করে তাদের 
প্রত্যেকটিতেই সবুজ ক্লোরোফিল ও রক্তের হিমিন-জাত পদার্থের সন্ধান 
পেয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণ! ঘে সমুদ্রের তলদেশে পুপ্তীভূত উত্তিদ ও 

প্রাণী উভয়জাতীয় পদার্থের রূপান্তরের ফলেই হয়তো শেষ পর্ধস্ত পেট্রেলিয়মের 
সৃষ্টি হয়েছে । 



৫, পেট্রোলিয়মের অবস্থান 

খনিজ বিটুমেন নানা অবস্থায় প্রক্কৃতির বুকে পাওয়া যায় : ১. প্রারুতিক দাহ 
গ্যাস, ২. অপরিষ্কার তরল পেট্রোলিয়ম, ৩. অর্ধতরল আযাম্ফাণ্ট, এবং 

৪. কঠিন তৈলবাহী শেল। 
নিয়শ্রেণীর অতি শুপ্ম উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ সমুদ্রের তলদেশে জমা হবার পর 

হয়তো! বালুকান্তরের নীচে চাপা পড়ল এবং স্থ্দীর্ঘকাল পরে পেট্রোলিয়মে 
রূপাস্তরিত হল। কাজেই ষেসব শিলান্তরে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থার চিহ্ন 
বিগ্যমান সেখানে পেট্রোলিয়ম থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর 

যেসব অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মোটামুটি চারিটি অংশে ভাগ 

করা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন এইসব অঞ্চলের তৈলবাহী স্তরগুলি এককালে 

সমুত্রগর্তে ছিল-_ 

১. মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, 

কলছিয়া, পেরু গ্রভৃতি দেশের সুবিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। 

২. ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নিম্নাঞ্চল। 

ভূমধ্যসাগর, কষ্ণমাগর, কাম্পিয়ান সাগর, লোহিত পাগর এবং পারস্তসাগরের 

নিকটবর্তা অঞ্চলে রাশিয়া, রুমানিয়া, ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশের 

বিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত | 

৩. এশিয়া এবং অক্্রেলিয়ার অস্তর্বতা হ্বীপপ্রধান অগভীর সমুদ্র অঞ্চল। 

এই অঞ্চলে অবস্থিত আসাম, ব্র্মদেশ, বোমিও, স্থমাত্রা প্রভৃতি স্থানে তৈলবাহী 
স্তর অবস্থিত। 

৪. আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়। মহাদেশের অস্তভূতি উত্তর মহাসাগর 

অঞ্চল। এই তুষারাবৃত অঞ্চলে খনিজ তেলের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেলেও 
আজও সেন্নপ ব্যাপক অনুসন্ধান সম্ভব হয় নি। কেবল সুমেক্বৃত্তের মধ্যে টা 

তৈলখনি চালু কর! সম্ভব হয়েছে। 



পেট্রোলিয়মের অবস্থান ৯ 

তরল পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তেল বেলেপাথর আর চুনাপাথরের 
স্তরে সঞ্চিত থাকে । অনেকক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ থেকে পেট্রোলিয়ম অবস্থানের সব 

নিদর্শন পাওয়া গেছে অথচ নলকৃপ বপিয়ে তেল পাওয়া যায় নি। আবার 

এমনও দেখা গেছে যে উপরে কোনো নিদর্শন নেই, অথচ ভূগর্ভে প্রচুর 
পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত রয়েছে। এর কারণ পেট্রোলিয়ম তরল পদার্থের ধর্ম 

অনুযায়ী বালুকান্তর দিয়ে চুইয়ে অথবা! পাথরের ফাটল দিয়ে চুইয়ে উৎ্পত্তিস্থান 
থেকে অন্ত্র সরে যায়। উপরে ও নীচে শিলাস্তরের বেষ্টনী থাকলে তবেই 

পেট্্রোলিয়ম উতপত্তিস্থানে আবদ্ধ থাকে । ভূসংক্ষোভের ফলে হঠাৎ অতাধিক 
পার্্চাপে বিভিন্ন শিলান্তর তরঙ্গায়িত হয়। এইরূপ শিলাস্তরের সবচেয়ে উচু 
অংশের নাম কুজভাজ (0010116)| এরই নীচে পেট্রোলিয়ম ও গ্যাস জম 

হয়। এইলঙ্গে জল থাকলে পেট্রোলিয়ম জলের উপর ভেসে থাকে, কারণ 

জলের চেয়ে তেল হাক্কাী। অনেক-সময় ভূপৃষ্টের চাপ অত্যন্ত প্রবল হলে সচ্ছিপ্র 
বালুকাস্তর দিয়ে বা শিলান্তরের ফাটল দিয়ে পেট্রোলিয়ম অন্যস্থানে সরে যায়। 

তার পর আবার স্থবিধামত শিলান্তর পেলে সেখানে জমা হয় ; নইলে পাথরের 
ফাটল দিয়ে ভূপৃষ্টে বেরিয়ে আসে। এনব্ধপ হলে পেট্রোলিয়ম-অবস্থানক্ষেত্রে 
আর পেট্রোলিয়ম-উৎপত্তির কোনে! নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয় না। ভূসংক্ষোভ- 

জনিত ম্তর্যুতির (816) ফলে অনেক সময় সচ্ছিত্র বালুকাস্তরে অবস্থিত 
পেট্রোলিয়ম শিলান্তরে এমনভাবে আটক। পড়ে যায় যে তরল পদার্থের ধর্ম 

অনুযায়ী তা আর অন্যত্র সরে যেতে পারে না। পেট্রোলিয়মের উৎপত্তিস্থান 
অথবা অবস্থানক্ষেত্র যে-কোনো জায়গাতেই এরপ স্তরচ্যুতি হতে পারে । 

মাটির আগ্নেয়গিরি 
মাটির নীচে পেট্রোলিয়ম জমা হবার পর ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে ক্রমশ 

তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়; এইভাবে গ্যাসের আয়তন যত বাড়তে থাকে 
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ভূগর্ভে চাপের 'পঞ্জিমাণও তত.বাড়তে থাকে । এজন্য স্থানবিশেষে তৃবড়ির 
যত বিক্ফোরণ হয় এবং গ্যাস তেল ও কাদামাটি সজোরে বেরিয়ে আসে। 

আবার কোনে! কোনো স্থানে বিস্ফোরণ হয় না, কিন্তু উপরকার মাটি ও শিলান্তর 
অনেকট! উপর দিকে ঠেলে উঠে আসে । ভূগর্ভে যেখানে অনেকটা গ্যাস সঞ্চিত 

হয় তার উপরে পলি-পাথর বা! নরম মাটির পুরু ছাদ থাকলে ত1 ভিতরকার 
চাপে ক্রমশ উচু হয়ে টুপির মত কুকজপৃষ্ঠ-আকার নেয়। তৃপৃষ্ঠে বালুকাস্তর 
থাকলে জল-হাওয়ার সংস্পর্শে ক্রমশ বালি সরে যায়। এইভাবে চাপ কমে 
গেলে টুপির মত শক্ত ছাদটা ক্রমশ আরও উপর দিকে উঠে আসে। গ্যাসের 

চাপের তুলনায় এই ছাদের এবং আশেপাশের শিলান্তরের প্রতিরোধ-শক্কি বেশি 

হালে ভারসাম্য বজায় থাকে । তখন আর বিস্ফোরণ হয় না। এই অবস্থায় 

ভূপৃষ্ঠে কোনো! পরিবর্তন দেখা যায় না। বিজ্ঞানীর! এরই নাম দিয়েছেন 'মাড্ 
ভল্কানো বা মাটির আগ্নেয়গিরি । রাশিয়ায় এমন মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান 
পাওয়] গেছে, যার টুপির মত ছাদট1 গ্যাসের চাপে প্রায় ২৫০ ফুট উপরে 
উঠে এসেছে। 

অনেক সময় লমুত্রের তলদেশ থেকে জলের উপর পর্ধস্ত এইরূপ মাটির 
আগ্নেয়গিরি ঠেলে ওঠে, কিন্তু জলের আঘাতে ক্রমশ মাটি গলে যাবার সঙ্গেসঙ্গে 
গ্যাস বেরিয়ে যায় আর হঠাৎ-জেগে-ওঠা স্বীপটাও অৃশ্য হয়ে ষায়। ব্রহ্মদেশেও 
অনেক মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়! গেছে। আসামের লখিমপুর জেলায় 

বড়গোলাই নামক স্থানে একটি মাটির আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 
আলাম অয়েল কোম্পানি এখানে নলকূপ বসান। এই স্থানে গ্যাসের চাপ এত 
প্রবল ছিল যে, নলকৃপ তৈলবাহী স্তরে পৌছবামাত্র পেট্রোলিয়ম এত বেগে 

বেরিয়ে আসতে থাকে যে প্রথম কিছুদিন নলের মুখে পাম্প বসানোই সম্ভব 

হয় নি। এখানে প্রচুর দাহ গ্যাস এবং পেট্রোলিয়মের অপচয় ঘটে এবং মাত্র 
ছুমাসের মধ্যেই এখানকার পেট্রোলিয়ম-ভাগ্তার শুন্ত হয়ে ঘায়। 



৬. ভূতাত্বিক অনুসন্ধান 

পেট্রোলিয়ম কোথায় আছে খুঁজে বের করা বড় কষ্টকর । পাথরের ফাটল দিয়ে 

প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা তেল বেরুতে দেখলে সে জায়গায় পেট্রোলিয়মের কৃপ 
আছে বলে অনুমান করা চলে । 

ভূবিজ্ঞানীর! স্পর্শকাতর “টর্সন ব্যালাম্স” (60:5102 109121106), সিস্মোগ্রাফ 

(56152108193) বা ভূকম্পন-লেখকযন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা 

করে পেট্রোলিয়মের অনুসন্ধান করেন। যেখানে পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে 
তার উপরের কুজ্ভাজ অথব। মাটির আগ্নেয়গিরির উপরিস্থ টুপির মত ছাদটার 

সদ্ধানও এদের পরীক্ষায় পাওয়া যায়। আর সেইটাই তৈলকূপ বসাবার পক্ষে 
আদর্শ জায়গা বলে স্থির কর! হয়। 

৭, পেট্রোলিয়ম উত্তোলন 

ভূগর্ভের যেখানে পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় পেট্রোলিয়মের খনি, 
আর তার উপরিভাগকে বল! হয় তৈলক্ষেত্র। বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় 

তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত হলে পর তৈলকৃপ ৰসাবার পরিকল্পনা 
করা হয়। সাধারণত শিলান্তরের কুজভাজের নীচে তেল সঞ্চিত থাকে; 

'এইজন্য টুপির মত ছাদটির অবস্থান সম্বন্ধে অতি নিভূল হিসেব করা দরকার। 

হিসেবে অতি সামান্য ভূল হলেও ভূগর্ভের ২০২৫ হাজার ফুট নীচ পর্যস্ত যেতে 
এই ভুলের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যায়, তার ফলে শেষ পর্বস্ত তৈলবাহী 
স্তরে পৌছানো সম্ভব হয় না। | 

তেলের জন্য নলকুপ বসাবার কাজ পানীয় জলের নলকৃপ বসাবার মত 

সহজসাধ্য নয়। সাধারণত ২৫০।৩০০ ফুট নীচেই উতক্ পানীয় জল পাওয়া 
যায়, কিন্তু তেলের জন্য প্রায়ই ২,৫০০।৩,০০০ থেকে শুরু করে ২৫,০০০।' 
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৩০,৯০০ ভাজার ফুট গভীর নলকূপ বসাবার প্রয়োজন হয় । নলকুপ যত গভীর 
হয় তা বসাবার খরচও তত বেড়ে যেতে থাকে। শুধু একট] তৈলকৃপ 
বসাবার খরচই ২৫৩০ লক্ষ টাকা হয়ে পড়ে । 

প্রচুর অর্থব্যয় করে নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধ 
একরপ নিশ্চিত প্রমাণ পেলে তার পর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ বসানো হয়। 
কিন্তু এত হিসেব সত্বেও শেষ পর্যস্ত যে পেট্রোলিয়ম পাওয়া! যাবে তার কোনে! 

স্থিরতা থাকে না। নানারপ প্রারুতিক কারণে পেট্রোলিয়মের স্থান পরিবর্তন 

হয় বলেই এরূপ ঘটে থাকে । ১৯৪৮ সালে আমেরিকার উইয়োমিং অঞ্চলে 
১৭১৮৩২ ফুট গভীর নলকৃপ বসিয়েও তেল পাওয়া! যায় নি। এর পরের বছরই 
ক্যালিফোনিয়াতে ১৮,৭৩৪ ফুট গভীর নলকৃপ বলিয়েও তেল আহরণের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার নলকৃপখন্নকারীরা এইরূপ নিচ্ষল প্রচেষ্টার নাম 

দিয়েছেন ওআইন্ড ক্যাটিং (স্11-0900), এ যেন আন্দাজের উপর 
বন-বিড়ালের পিছনে নিক্ষল ছুটোছুটি করার শামিল। দেখা গেছে, প্রতি দশটি 

নলকুপের মধ্যে নয়টিই “বন-বিড়াল" পর্ধায়ে পড়ে । তবে এরূপ নয়টি নিক্ষল 
প্রচেষ্টার পর যদি একটিমাত্র প্রচেষ্টাও সফল হয় তাহলে কোম্পানির সকল 
লোকসান অল্পদিনেই পুষিয়ে যায় এবং তার পর থেকে কোম্পানি মুনাফার হিসেব 
কষতে থাকে । আথিক দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে এ অনেকট! 
জুয়াখেলার মত, লাভ-লোকসান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অনুসন্ধান থেকে শুরু করে 

শেষ পর্যস্ত একটি খনিকে তৈলপ্রন্থ করতে হলে কোটি কোটি টাকার মূলধন 
নিয়োগ করতে হয়; তা ছাড়া সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার সম্ভাবন। থাকায় 

এই মূলধন অপব্যয় করার মত আধিক সামর্থ্য ও মনোবল ছুইই প্রয়োজন হয়। 
তৈলক্ষেত্রের উপর লোহা অথবা কাঠ দিয়ে প্রান» ১৫০ ফুট উচু একটি 

ডেরিক (৫6::101) বা কাঠামো তৈরি ক'রে সেখানে ড্রিলিং (৫2311178) 
পদ্ধতিতে নল বসানো হয়। তৈলবাহী স্তরে পৌছবার আগে অনেক 
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জলবাহী স্তর পার হয়ে যেতে হয়। নলের ফাক দিয়ে জল চুইয়ে নীচের দিকে 
নেমে গেলে খুব লোকসান হয়, কারণ জলের উপর তেল ভেসে উঠে অন্যত্র 
সরে যায় । এনপ জলবাহী স্তর থাকলে আসল নলের চেয়ে অধিক ব্যাসের দুটো 

অতিরিক্ত নল বসিয়ে তার মাঝে সিমেন্ট ঢেলে ফ্লাকট1 একেবারে বন্ধ করে 
দেওয়] হয় যাতে এক ফোটা জলও নীচের দিকে নেমে যেতে না পারে। কাজের 

স্থবিধার জন্য নলকুপ ষত গভীর হতে থাকে নলের ব্যাস তত কমিয়ে দেওয়া হয়। 
একটি নলকুপের উপরিভাগে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের নল দিয়ে কাজ শুরু করলে হয়তে। 
লব নীচে মাত্র ৪ ইঞ্চি ব্যাসের নল দিয়ে শেষ করা হয়। 

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম এবং গ্যাস অত্যধিক চাপে থাকলে নল বসাবার সঙ্গে- 
সঙ্গে প্রবলবেগে গ্যাস ও তেল উপরে উঠে আসতে থাকে । বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
প্রাকৃতিক গ্যাস যথাসম্ভব সংগৃহীত হয় অথবা তা জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা 

হয়, আর বড় বড় লোহার পাত্রে তেল সঞ্চয় করে রাখা! হয়। গ্যাসের চাপ 

ক্রমশ কমে গেলে পেট্রোলিয়ম আর আপন থেকে উপরে উঠতে পারে না, 
তখন পাম্পের সাহায্যে তেল উপরে তোলবার ব্যবস্থা! করা হয়। 

আগেকার দ্রিনে চৌবাচ্চার মত খোল! পাত্রে তেল জমা করে রাখা হত। 
এতে পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশের যথেষ্ট অপচয় হত আর অনেক সময় আগুন 

লেগে যেত। আশ্রকাল লোহার আবদ্ধ ট্যাঙ্ক (921) বা তৈলাধারে তেল 

সঞ্চয় করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাত্রে সামান্য ছিত্র থাকলে প্রচুর তেল 
চুইয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্য যাতে পাত্রে কোনো ছিদ্র না থাকে সেদিকেও 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। 

সমুদ্রপথে স্থান থেকে স্থানাস্তরে সহজদাহা তরল পেট্রোল জাতীয় ব্যাদি 
চালান করার জন্ত বিশেষভাবে নিমিত তৈলবাহী জাহাজ ব্যবহার করা হয়। 
স্থলপথেও তেল চালান করার জন্ত €তলবাহী মালগাড়ি এবং তৈলবাহী 

মোটরগাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। দূর বিদেশে তেল চালান করতে হলে 
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সমু্রপথই প্রশস্ত এবং তৈলক্ষেত্র থেকে সমুদ্রপথ পর্যস্ত তেল বহন করার কষ্ট 

লাঘব করার উদ্দেশে আমেরিকা এবং রাশিয়ায় স্থুদীর্ঘ নলপথ বা পাইপ-লাইন 
বসানে! হয়েছে। এইসব নলের ভিতর দিয়ে পাম্পের সাহায্যে বিনা অপচয়ে 
এবং অল্লায়াসে সমুদ্রতীর পর্বস্ত এবং সোজাস্থজি একেবারে তৈলবাহী জাহাজে 
পেট্রোলিয়ম অথবা পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি পৌছে দেওয়া হয়। 

অনেক সময় কর্মীদের অসাবধানতায় তৈলক্ষেত্রে আগুন লেগে প্রচুর তেল 
নষ্ট হয়ে যায়। দৈবাৎ এরূপ আগুন লাগলে যাতে তা৷ সহজেই নিবিয়ে ফেল! 
যায় সেজ্ত সর্বদাই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড 

গ্যাস দিয়ে এইরূপ আগুন নেবানো যায়। ঘণ্টার গঠনের মত বিরাট 
আচ্ছাদন নলকৃপের মুখে চাপ] দিয়েও অনেক সময় এইরূপ আগুন নেবান 

যায়। আজকাল আবার একট] নৃতন উপায়ে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা গ্রচলিত 

হয়েছে। একটা লম্বা তারের মাথায় করে খানিকট1 ডিনামাইট একেবারে 
তৈলকৃপের সুবিশাল জলস্ত শিখার খুব কাছাকাছি নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো 

হয়, তার ফলে সজোরে বাু বহাতে অগ্নিশিখা একমুহুূর্তে নিবে যায়-_এ ফেন 

বড় ফু দিয়ে বাড়ন্ত প্রদীপ-শিখা! নেবানো হল! 

৮* শোধন ও পৃথকীকরণ 

ভূগর্ভ থেকে গাঢ় ব্রাউন রঙের কাদামাটি-গোল। পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। এই, 
তেল কাদামাটি থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্ট্ে বড় বড় পাত্রে জল মিশ্রিত করে 

গরম করা হয়, তাতে কাদামাটি থিতিয়ে পড়ে আর জলের উপর পেট্রোলিয়ম 
ভেসে ওঠে । একে অন্ত একটি পাজে ঢেলে নিয়ে চোলাই করে (৫1561196192) 

শোধন করা হয়। বাজারের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক মাত্রায় 
(91126 0০120) তেলের বিভিন্ন উদ্ধায়ী অংশগুলি সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন 
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ংশ জালানি তেল রূপে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ম থেকে যেসকল প্রয়োজনীয় 

অংশ পৃথক করা হয় তার তালিকা নীচে দেওয়া গেল-_- 

তালিকা ৩। পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদি 

208 (90111706 1001721) তেলের চলতি নাম ব্যবহার 

),০-৭*০ সেপ্টিগ্রেড পেট্রোলিয়ম ইথর 
(067০160.0 611057) | জ্বালানি তেল, জ্রাবক 

।০০-১২৯০ সেপ্টিগ্রেড পেট্রোল (0617০1) মোটর ব1 বিমানের জ্বালানি তেল 
।২০০-১৫৯০ সেপ্টিগ্রেড বেনজাইন (967021756) গরম কাপড়.ধোলাই করার জন্য 

১৫৬০-২৬৬০ স্েেন্টিগ্রেড কেরোপিন (:67098676) জ্বালানি তেল 
।*০-৩৫*০ সেপ্টিগ্রেড ডিজেল তেল (31686] 011) ডিজেল এঞ্রিনের জ্বালানি তেল 
4৮ ও তদুরধ্ব সেপ্টিখ্রেডে | লাত্রিকেটিং বা 

পিচ্ছিলকা'রী তেল যন্ত্রা্দির পিচ্ছিলকারী তেল 
তরল প্যারাফিন (7৭510 

0878100) [ জোলাপের ওবুধ 
লনাঙ্ক (0,6101716 00101) ভ্যাসেলিন (58961171৩) প্রসাধন ভ্রব্যাদি তৈরির জন্ 

৪৮"-৬২৭ সেন্টিগ্রেড কঠিন প্যারাফিন বা মোম 
(087807) ৮৪) | মোমবাতি তৈরির জন্ত 

অনুষ্ধাপ়্ী অংশ আযস্ফাণ্ট (8801)810) রাস্ত! তৈরির জঙ্ 

জালানি তেলের চাহিদা বেশি হলে অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়ম লোহার বক- 

মন্ত্রে (০/০:0 নিয়ে আগুনের সাহায্যে গরম করা হয় এবং আংশিক পাতন- 

প্রক্রিয়ায় (250619191 ৫150115002) বিভিন্ন অংশ পৃথক করা হয়। এই 

প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত উদ্বায়ী জালানি তেলের প্ররিমাণ বেশি হয়। কিন্ত 

পিচ্ছিলকারী তেল কিংবা ভ্যাসেলিন ইত্যাদি বেশি পরিমাণে পেতে হলে 
পাতন-যস্ত্রে সোজাস্থজি আগুন দিয়ে উত্তাপ দেওয়। চলে না। বাপ্পের সাহায্যে 

তেলে উত্তাপ দিয়ে পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করলে উৎকষ্ট পিচ্ছিলকারী তেল 
ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু এভাবে জালানি তেলের পরিষাণ অনেক কমে যায়। 
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পেট্রোল ॥ মোটরগাড়ি, বিমান প্রভৃতির জন্য পেট্রোলের চাহিদা খুব বেশি। 
অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়মের শতকর! প্রায় ১০ ভাগ পেট্রোল রূপে পাওয়! যায়। 

পেক্রোলকে দুর্গন্ষমুক্ত করার জন্য সাল্ফিউরিক আ্যাসিড মিশিয়ে বেশ জোরে 

ঝাকিয়ে রেখে দেওয়া! হয়। ক্রমে আসিড থিতিয়ে পড়ে । নীচ থেকে ময়লা 

আসিড ও গাদ বের করে নিয়ে পরপর কয়েকবার জল দিয়ে তেল থেকে 

আযালিভ ধুয়ে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে ছৃর্ন্ধমুক্ত এবং আযাসিডমুক্ত 
করার পর পেট্রোল মোটরগাঁড়ি ও বিমানে ব্যবহারের জন্য বাজারে চালান 
দেওগা হয়। 

কেরোসিন ॥ অপরিচ্ছন্ন তেলের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ কেরোসিন রূপে 

পাওয়া যায়। আলোক উৎপাদনের জন্ত সাধারণত কেরোসিন তেল ব্যবহৃত 
হয়। পেট্রোলের মত এই তেলকেও সাল্ফিউরিক আযালিড দিয়ে ছুগন্ধমুক্ত' 
করা হয়। এই তেল লনের খুব পাতলা ধাতব তৈলাধারে থাকে বলে এতে 
সামান্ত আযলিভ থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাহলে খুব সহজেই তৈলাধার 

ক্ষয় হয়ে ফুটো হয়ে যায়। সেইজন্য আযসিভ দিয়ে ছুর্গন্বমুক্ত করার পর বারবার 
জল দিয়ে ধুয়ে তেলকে যথাসম্ভব আযাসিভমুক্ত করা হয়। তার পর সামান্য 
ক্ষার (91911) দিয়ে আযসিড সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে আবার কয়েকবার জল দিয়ে 

ধুয়ে তেলকে ক্ষারমুক্ত করলে তবে তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। 

পেন্সিলভানিয়ার তেলে গম্ধকের পরিমাণ খুব কম বলে এই তেল ব্যবহারে 

কোনো অস্থবিধা হয় না। অপরদিকে ওহাইও, টেক্সাস, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলের 
তেলে গন্ধকের পরিমাণ বেশি থাকায় সেগুলি ব্যবহার করলে লঞ্ঠনের সলতে 
তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় এবং লঞ্ঠনে অত্যন্ত ধোয়া! হয়। এভাবে খানিকক্ষণ পরেই 
লষ্ঠনের চিমনিতে গ্রচুর কালি জমে যায় বলে ভালো আলো! পাওয়া যায় না। 
এইসব অঞ্চলের তেল সম্পূর্ণ্ূপে গন্ধকমুক্ত করলে তবে ব্যবহারের উপযোগী 
ইয়। লেড অক্সাইভ (152 ০৯৫) বা কপার অক্মাইভ (০০01১ ০১৫16) 
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সহযোগে এইবপ তেল ঝাঁকালে অবাঞ্ছিত গন্ধক লেড বা কপার সাল্ফাইড 
রূপে থিতিয়ে পড়ে ঘায়। এইবার তেল ছেকে নিয়ে ব্যবহার করলে ল$নের 
সল্তে তেমন বেশি পোড়ে ন! বলে উজ্জল আলো পাওয়া যায়। 

ডিজেল তেল ॥ যে তেল পেট্রোল ও কেরোমিনের চেয়ে ভারি অথচ 

পিচ্ছিলকারী তেলের চেয়ে হান্কা (ক্ফুটনাস্ক ২০০ থেকে ৩৫০০ সেট্টিগ্রেড) তা 
সাধারণত ডিজেল এগ্জিনে ব্যবহার করা হয়। এই তেলের কিছু পিচ্ছিলকারী গুণ 
থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে পিচকারির ভিতর দিয়ে এপ্জিনে তেল প্রবেশ করানো 

হয় তা বন্ধ হয়। তাছাড়া এই তেলের তলানি পড়লেও চলে না । পিচকারির 
মুখ বন্ধ হয়ে যায় বলে। 

লুাত্রিকেটিং বা পিচ্ছিলকারী তেল॥ পেট্রোলিয়মের আংশিক পাঁতিন- 

প্রক্রিয়ার ফলে সবশেষে যে ভারি তেল পাওয়া ষায় (শতকরা ১০।১২ ভাগ) 

তা থেকেই পিচ্ছিলকারী তেল এবং কঠিন প্যারাফিন উৎপাদন বরা 
হয়। অত্যন্ত ঘন বলে উত্তাপের সাহায্যে পাতলা করে নিয়ে তার পর 

লালফিউরিক আযালিভ দিয়ে একে দুরগন্ধমুক্ত করা হয়। এবারে --৬০ সেটিগ্রেড 
উষ্ণতায় (0০ সেটিগ্রেড উষ্ণতায় বরফ গলে) ঠাণ্ডা করে তার পর “ফিণ্টার প্রেস 

(8105 01695) যন্ত্র সাহায্যে কঠিন প্যারাফিন পিচ্ছিলকারী তেল থেকে ছেঁকে 
আলাদ! করা হয়। এভাবে যে পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায় তাকেই যন্ত্রে 
ব্যবহার করা হয়। পিচ্ছিলকারী তেলকে আবার চোলাই করলে তা থেকে 
পাওয়া যায় তরল প্যারাফিন যা জোলাপের ওষুধ হিসেবে ব্যবন্থত হয়। 

কঠিন প্যারাফিন বা মোম ॥ যন্ত্র সাহায্যে ছেঁকে নিলেও কঠিন প্যারাফিনের 
সঙ্গে অনেক তরল প্যারাফিন থেকে যায় লে এই প্যারাফিন খুব নরম 

থাকে এবং তা দিয়ে মোমবাতি তৈরি করা যায় না। প্রন্বেদন প্রক্রিয়ায় 
(9৩2৫ 0:০০635) তরল প্যারাফিন পৃথক করলে তবে তা মোমবাতি 

তৈরির উপযোগী হয়। 
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:. একটি ঘরের মধ্যে উপর থেকে নীচে পর পর অনেকগুলি অগভীর পানর 
সাজানো থাকে । এইসব পাত্রে প্যারাফিন গাপিয়ে নিয়ে তার পর ঠাণ্ডা করলে 
প্যারাফিন জমাট বেঁধে যায়। এবারে সাবধানে সামান্ উত্তাপ প্রয়োগ করা 

হয় যাতে তরল প্যারাফিন ঘামের মত ঝরে পড়তে থাকে । এভারে তরল 

প্যারাফিন সম্পূর্ণ রূপে ঝরে পড়ে গেলে উৎকৃষ্ট কঠিন প্যারাফিন পাওয়া যায়। 
এবারে আরও বেশি উত্তাপ দিলে ব্রাউন রঙের কঠিন প্যারাফিন গলে বেরিয়ে 

আসে। এর মধ্যে অঙ্গার-চূর্ণ (০0810091) দিলে তা রংটা শুষে নেয়। 
এর পর উত্তপ্ত অবস্থায় ছেঁকে নিলে যে সাদা মোম পাওয়া যায় তাকে ছাচে 

ঢালাই করে মোমবাতি তৈরি করা হয়। 
আযাস্ফাণ্ট ॥ আংশিক পাতন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেট্রোলিয়মের উদ্ধায়ী 

অংশগুলি পৃথক করে নেবার পর পাতন-যস্ত্রে ষে চ্ট্চটে কালো পদার্থ অবশেষ 
রূপে পড়ে থাকে তার নাম আ্যাস্ফাণ্ট। এরই সাহায্যে সভ্যজগতের 
রাজপথ তৈরি কর! হয়। 

৯. পেট্রোলিয়মের উপাদ্দান 

পেট্রোলিয়মের প্রধান উপাদানগুলি সবই কার্বন (০৪:০2) ও হাইড্রোজেন 
(95:08) সমাবেশে গঠিত হাইড্বোকার্ন (0:0-০9:92) জাতীয়। 

বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত পেট্রোলিয়মের নমুনাতে তিন প্রকার হাইড্রোকার্বন 
পাওয়া যায়, যেমন-_ 

(ক). আযালিফ্যাটিক হাডোকার্ধন (811019600 10০09102), 

(খ) আযালিসাইক্লিক হাইড্বোকার্বন (৪11050110 171501090911017)) ও 

(গ) আরোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (৪1920960 1001909:7১02)। 

প্রত্যেক রকম হাইড্বোকার্বন অণুর গঠনেই আবার নানারকম বৈচিত্র্য দেখা 
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যায়, তবে. তাদের, সবের মধ্যেই কার্বন পরমাথুর যোজ্যতা টা 

চার থাকে । ৮: 

পেট্রোলিয়ম উপরোক্ত তিন জাতের বিবিধ হাইড্রোকার্বনের ফী তাই 

এর উপাদানগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে ভাদের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় 
করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে যেসব হাইড্রোকার্বনের 
পরিচয় জান! গেছে তার কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হল। 

(ক) অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন ॥ এই জাতীয় হাইড্রোকার্বনের অথুতে 
কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে একটিমাত্র যোজকের (5৪12051১910) 

সাহায্যে মিলিত থাকে । এবং বাকি যোজকগুলির সাহায্যে হাইড্রোজেন- 
পরমাণু যুক্ত থাকে। একে পরিপুক্ত হাইড্রোকার্বন (58018060 
11010908901) বল! হয়, চলতি কথায় তার নাম প্যারাফিন (10919100) 

এই জাতীয় অণুর সাধারণ সঙ্কেত (০0219) ০দন27+21 মিথেন 
(0750119116) ইথেন (50109116) বিউটেন (9০৪০৪116). ইত্যাদি এই জাতীয়. , 

ৰা 

সি ধু ধু করের 
সঙ্গেত 7-4-৮0 ৮-6-74-7 ৮8-76-৭767 ৮৭76 ৮767-7-6-8 

|) ৯ |) $ ৪ |) ] $ ৪ ৬ 8 

শে 711 এ 71117 2 লি 7 

সৎক্ষেপে 011 0৮0১-01 011১701154015 ০1 011৯-055- 07157 0৮5 
০07১-07-05 

মিংখন ইংখন গ্রপেন ২-মিগ্যাইতব প্রতপন 
জআোইসো-হিউটেন) 

এইরকম হাইড্রোকার্বনের অণুতে কোনে! দুটি বা আরও বেশি কার্বন 
পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে দুইটি যোজকের ব1 দ্বিবন্ধের (0০818 101৫) 

সাহায্যে মিলিত থাকলে তাকে অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন (811590019650 

10190910011). বা ওলিফাইন (0155176) বলা হয়। এই জাতীয় অণুর 

সাধারণ সঙ্কেত 0.2, 0%[র5-5 ইত্যাদি । ইথিন (50152726), বিউটিন 
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(১80526) প্রস্থৃতি এই জাতীয়। অপরিপৃক্ত যৌগগুলিকে হাইভ্রোজেনায়িত 
করলে (050105517961012) তারা পরিপৃক্ত হাইড্বোকার্বনে পরিণত হয় । 

নে 
সমুতি ৮ ৮ মদদ ৪৮৮ 86 
সফেত 11-0৮0-৮ ল-ত€ -৫৮৫-ন 1-৫-৫৫-6-৭ 8-6 - শেন 

নি নে নে ৮ 

গক্ষেপে 01155 075 .:011507৮07-015 তোতা ০৮6৮, ০ 
হু 017৩ (০৬০1৫ 

এধিম ফিউটিল --১ বিউটিন - ২ এ” ছিআউু। ডাগিজ 
(রছিজের- বিটি) 

(খ) আ্যালিপাইক্রিক হাইড্রোকার্বন ॥ এগুলি সাধারণভাবে সাইক্লো-পেন্টেন 
(০৮০1০-56769106, 05 7.০), সাইক্রো-হেক্সেন (০৮০1০-11659198, 06 [ু9) 

ইত্যাদি থেকে উদ্ভৃত বলা যায়। এদের অধুতে পাঁচট? ছয়ট? অথবা তার চেয়ে 
বেশি বা কম সংখ্যক কার্বন পরমাণু রিংএর আকারে সাজানো থাকে, তা ছাড়া 

কার্ধন পরমাণুগুলি সবই পরস্পরের সঙ্গে একটিমাত্র যোজকের সাহায্যে মিলিত 
থাকে। এদের ধর্ম অনেকটা পরিপৃক্ত হাইড্রোকানের মত। চলতি কথায় 
এদের ন্যাপ্থিন (191170265) বলা হয়। 

নি 
[১৬ 12 শে ০17-0- শত ০০ ০শিও 

25০ ০৫ শ্িহ ০115 রাও 

০৫ ০11৩ ০45 

কাইজেল. পেট মিক্তাইকণ নাইস - পেজ্টেন ৯১ ভাই মিাইুক সাইয়েদ -পেন্টেন 

075 ০ন, 075 
15০ ০7৮5 1156 ০্-০115 [০ ০৮-০17*-0175 

2০ ০1 ৮5৫ তো 5৫ প্রঃ 

০715 079 011৪ 

ক্যাইযেদ-হেক্ছেন  মিখাইল-সাইরেস-হেক্জেন ইতাইল সাউয়েশ-এেঝোন 

(গ) আ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্ন॥ এই জাতীয় হাইড্রোকার্বন 
সাধাব্রণভাবে বেন্জিন (১2596, 0976), ন্তাপখ্যালিন (90176791509, 
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০.০ন$) ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত বলা যায়। বেন্জিন অণুতে ছয়টি কার্বন পরমাণু, 
রিংএর আকারে সাজানো! থাকে, কিন্তু এই রিংএর মধ্যে তিনটি ঘিবন্ধ আছে বলে 
বেন্জিন অপরিপৃক্ত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাইড্রৌজেনায়িত করে একে লাইক্লো- 

হেক্সেনে রূপান্তরিত কর যায়, কারণ উভয়ের কাঠামো একই রকম। টলুইন 
(6০9106176), কিউমিন (০৮.00.516) ইত্যাদ্দিও এই জাতীয় । ন্যাপখ্যালিন- 

অগুতে ১০টি কার্বন পরমাণু মিলে এমনভাবে ছুটো রিং স্ষ্টি করেছে ষে মনে 

হয় ছুটে? বেন্জিন রিং পরস্পর জুড়ে রয়েছে। | 

০৪ তন ০৪ 08, 
রী ৪০৮০০085৮০৮ ৯০০৮৫ 

০7, 
7০ ০ 70 ০ম ৮০ তেনে 

তন নি 08 
বেন্জিন খিল বেন্জিন আইসো-প্রপাইল রেন্জিন 

ি 
০. 0 ০.০ 70 0৮ 

ল0৮-৫স্০৮ লণর্টিঘ৫ঘ স্টিল ৮০৮৫৯০০০৮, 

৬ [পর শত প্র) 8৮০ ০৫ 

০ ০ ০07 8০ ০৮ 
'নযপ্থযালিন ৯-মিথাইল নযাপ্থযালিন  ২-মিথাটল ল্যাপ্থয়লিন 

আমেরিকার পেট্রোলিয়মের উদ্ধায়ী অংশ থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য 

হাইড্রোকার্বনগুলির বিবরণ দেওয়া হল__ 



খ্খ্ পেড্রোলয়ম 

তালিক! ৪ |. আষেরিকার পেট্রোলিকমের উদ্ধায়ী অংশ থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্ধনের পরিচয় 

মিথেন 
ইখেন 
প্রপেন 

২ মিখাইল প্রপেন (আইসো- 
বিউটেন ), বিউটেন 

২-মিথাইল বিউটেন (আইসো- 
পেন্টেন ), পেণ্টেন 

২: ২-ডাইমিথাইল বিউটেন 
তখ; ৩৭ ঠ১ 

২-মিথ।ইল পেন্টেন 

তী ঠি গাঁ 

হেঝেন 

২:২- ডাইমিথাইল পেন্টেন 
২৪ রি রি 

খ : ৩০ রঃ 

২-মিথাইল হেকেন 
২০ 

ঠ 

হেপ্টেন ূ 

২-মিথাইল হেপ্টেন 
অক্টেন 

২ : ৬-ডাইমিধাইল হেপ্টেন 
২-মিধাইল অক্টেন 

মনেন |] 
২-ষিথাইল ননেন 

তি পু 

ডিকেন 

ইত্যাদি 

অব্টেন-মান 
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হাইড্রোকার্ধনের নাম 
এ পপি পিসী? শপ 

অণুর সংকেত ক্ষুটনান্ক ০ সেঃ) |অক্টেন-মান_ 
পপি শিশপিশি্পী শাক পিপাসা 

পপ 

ম্যাপ থিন-_- 
সাইক্লো-পেণ্টেন (2 ৪৯৫ সা 

মিথাইল সাইক্লো-পেন্টেন ০৮০৮, ৭১৭৯ রি 

১: ১-ডাইমিথাইল সাইক্লো-পেন্টেন ০58: (6175) ৮৭৭৫ 

সাইক্লো-হেকেন ৬2)? ৮৩৮ ণ 

মিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন (নন, ১০৯৯ ৭১ 
১:১-ডাইমিথাইল সাইক্লো-হেংজেন তান), : (তনু), ১১৯৮ 

ইথাইল সাইক্লো-হেকেন ০০ন,,০ল। ১৩১৮ ৪১ 

১:২:৪-ট্রাইমিথাইল সাইক্লো-হেক্সেন | 05, : (387), ১৪১৯২ 
ইত্যাদি 

আযারোম্যাটিক হাইড্বোকার্বন__ 
বেন্জিন 0579 ৮**১ ১৩৬ 

মিথাইল যেন্জিন (টপগুইন) ৩57৮--617, ১১০৬ ১০০. 

ইথাইল বেন্জিন (৪10হ75 ১৩৬'২ ৯৭ 
১: ৪-ডাইমিথাইল বেন্জিন ৮:05), ১৩৮৪ 

১:৩7 এ ঠ ১৩৯২ 

১২ ১৪৪৪ 

আইসো-প্রপাইল বেন্জিন (কিউ মিন) ৰ ৮5135705137 ১৫২৪ ১৯০ 

প্রপাইল ব্রেন্জিন ঠা ১৫৯৫ | ৯৬ 

১:২:৪-্রাইমিথাইল বেনজিনা ) | গত :(075)5 1১৬৯২ 

১২:৩৭ ১ ] রর ূ ১৭৬১ 

ইত্যাদি ণ 

১০. বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ম 

পূর্বেই বলা হয়েছে, যেকোনো দেশের পেট্রোলিম্মেই মোটামুটিভাবে তিন-জাতের | 

হাইড্রোকার্বনই পাওয়া যায়, কিন্তু তেলখনির ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে 
তেলের উপাদানগুলির পরিমাণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পেট্রোলিয়ম 
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ক্ৃহির আদিতে বিভিন্ন দেশের তৈলবাহী স্তরের ভৌগোলিক অবস্থান আর 
তাতে পুন্তীভূত জৈব পদার্থের যথেষ্ট পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক । সেইজন্য খনিজ 
তেলে এনপ পার্থক্য দেখা যায়। 

সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে । যুক্তরাষ্ট্র 
তেল হালকা তাতে প্যারাফিনের মাত্রা বেশি। কোনো কোনে! জায়গার 
তেল থেকে বেন্জাইন এবং আ্যাসফাণ্ট যথেষ্ট পাওয়া যায়। লুইসিয়ানার 
তেলে পিচ্ছিলকারী তেলের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্যালিফোনিয়ার 
তেলে পেট্রোলের ভাগ খুব বেশি দেখা যায় (শতকরা ২৬৯-_৭৩'৯ ভাগ) 
তবে এই অঞ্চলের তেলে নাইট্রোজেন (শতকরা ২ ভাগ) এবং গন্ধক (শতকরা 
**১৪--১১৩ ভাগ) বেশি থাকায় তেল শোধন করা! কষ্টসাধ্য হয়। পেন্সিল্- 

ভানিয়া অঞ্চলের তেলে প্যারাফিন বেশি থাকে । নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের 
পরিমাণ কম থাকায় (শতকরা **০০৮ ভাগ) শোধন করা খুব সহজ । 

মেক্সিকো। অঞ্চলের তেল ছুরকম। হালকা তেল থেকে পেট্রোল বেন্জাইন 
ও কেরোদিন যথেষ্ট পাওয়া যায়, আর ভারি তেল থেকে উৎকৃষ্ট আ্যাস্ফাণ্ট আর 

বেশি পরিমাণ কেরোসিন, ডিজেল তেল ও পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায়। 

এতে বেন্জাইনের পরিমাণ খুব কম থাকে, গম্ধক ঘটিত পদার্থের পরিমাণ 
বেশি (১'৮১--৩'৬৭ ভাগ)। 

কানাডায় খনিজ তেলের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এদেশের তেলে 

প্যারাফিন ও ওলিফাইন প্রচুর থাকে । এতে পিচ্ছিলকীরী তেলের পরিমাণ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ গন্ধকের পরিমাণ খুব বেশি নয়। 

পেট্রোলিয়ম উত্তোলনের পরিমাণ হিসেবে রাশিয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করেছে। বালাখানি ও বিবি-আইবাত খনির তেলে কঠিন প্যারাফিনের 
একাস্ত অভাব দেখা যায়। এই তেলের শতকরা প্রায় ৮* ভাগই স্তাপখিন, 
তা ছাড়া এতে আ্যাসিড জাতীয় পদার্থের পরিমাণও বেশি থাকে । এদেশের 
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তেলে পেট্রোল ও বেন্জাইনের পরিমাণ খুব কম থাকে । এ থেকে উৎকষ্ 
ডিজেল তেল ও পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায়। 

রুমানিয়ার তেলে সব জাতীয় হাইড্রোকার্বনই কম-বেশি মাত্রায় আছে। 

ইরান দেশের তেলে প্যারাফিনের ভাগ বেশি এবং স্তাপ্থিনের ভাগ কম। 
আযারোম্যাটিক জাতীয় হাইড্বোকার্বন এবং গন্ধকের পরিমাণ কম থাকে । 
এদেশের পেট্রোলিয়ম থেকে খুব বেশি পরিমাণ পেট্রোল পাওয়া যায়। 

' ব্রহ্ষদেশের তেলে কঠিন প্যারাফিন খুব বেশি পরিমাণে আছে। তারপর 

আছে ওলিফাইন এবং আযারোম্যাটিক হাইড্রোকার্ধন জাতীয় . পদার্থ। 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম। | 

আসাম অঞ্চলের তেলে যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল, ন্াপ্থ্যালিন এবং প্যারাফিন 
পাওয়া যায়। গম্ধক নেই। 

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাতে বেন্জাইন ও 
কেরোসিনের পরিমাণ বেশি থাকে । বোনিয়োর তেলে আযারোম্যাটিক হাইড্বো- 
কার্বন জাতীয় পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি (শতকর! ৩৯ ভাগ)। 

বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়মে পেট্রোল কেরোসিন ইত্যাদি কি পরিমাণ আছে 
তার একটা মোটামুটি বিবরণ ৫নং তালিকায় দেওয়া হল। প্রত্যেক দেশেই 
আবার তৈলক্ষেত্র অনুসারে পেট্রোলিয়মের বিভিন্ন অংশগুলির পরিমাণে অনেক 
পার্থক্য দেখা যায়, অবশ্য তাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। 
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তালিকা ৫। বিভিন্ন দেশের পোট্রোলিয়ম 

র্ 
তেলের ূ গন্ধকের ৃ শতকর! ভাগ (আয়তন অনুসারে) 

দেশ আপেক্ষিক! পরিমীণ ।- রাহানে 
রর গুরুত্ব (শতকরা)! পেট্রোল ; কেরোসিন ! ডিজেল পিচ্ছিলকা রী) অবশি 

ূ ৃ ্ তেল | তেল : 
পপি শপপপিপাপপিশপীিপপীপাশীশীটিশিশিিশাশী | ২০০০০১০০০াররজ ১৮2 ,2 

ওকলাহাম। ৮৮২৬৫ 5 “২১ ক ২৫'১ রর ১৪৯ ; ১১২ -- ; ৪৮৩ 

কানসাস. উটিঞগ ০২৮ ২৩৯ ; ১৬৭ | ১৪'৩ | ৪৪৭ 

টেক্সাস (১) | ৮৫৬০ ০২২ ১৪৮ 1 7 [৩০৯ 0৫8৩ 
।* (২) ৯৯২৭৪ ২১২ ১৩১ | টা ১৯৩ শা 0৬5৬ 

ক্যালিফোনিয়া (১) | ৮1৭৮৮ | ৮১৪ 0 ৭৩ | রর লে 
(২) | *৮৯৬১ ১১৩ ২৬৯ 1 ৩১৭ টি 58:3 

লুইসিয়ান|। (১) | ৮১৭৯ ৯৯১৩ ৩৪" ৃ ১৭২ ; ২৪*৮ ১৪৪ ন৩ 
(২) *৯১০ ৬*১৪ টি ূ সপ ৫৫৫ ৩০৫ | ১২৭ 

মেঙ্জিকে। (১) | *৯২৭, ৩'৬৭ ১১৯1 ১5 ই ১২৬ | ৪০1০৭ 
88 ১৮১ ২৯৬ ৯৬ ৬৩ সা 1 ৬২৭০ 

কানাড। ০৮৪৬০ ূ **৩৩ ৩৩৪ ১১৬ | ১৪'৫ ১৮৪ 1 ২১৩ 

ভেনেজুয়েলা (১) ূ ইত ৫৭ |. -- ১৪৭ রি ও 
(২) ৰ উহ ূ ০২ 1 ৪৯"০ [২] ২, ্ ভি? 

আার্জেন্টিন! 2০ ূ ২৯"৪ ৮1১৫৮ ইত, 781 
কলদ্ছিয়া ূ ৯৮১৫৫ ৯১৬; ৫২5 ২১*০ ২২৪ সপ ৫০ 

পের ূ ৩৮৩৮৮ ০৮১৪ ৩৭৩). টি সপ 50৬১৮ 

মিণর 1 ৯৯০৪০ ২৮ ১২৫ ৭৭৫ | ১৬০ এ 
রাশিয়। র * ৮৭৬২ ঈ ০১৪ ৪৮ ২৭*৫ ৭*৩ নি এ 2 

রমানিয়! ূ ৭৮৪৮৩ ৰ ভি ২৬১ ১০৭৮ 1১৬৮1) শা ৰ ৪৬'৮ 

ইরান এ -উ55-101  ২তি | ৩৩৫ | ২৩ শি - 1 8৩৫। 

ট্রাক ূ ১৮৪৪৬ ২*৪ ১৮*৫ ৃ ১৯'৫ ; ১৭৫ টি ও 6৪ ৫ 

বরিন স্ব 61 ভু 38৮ 31:৮1 ৮৮ 
হক্বাদেশ ৃ & উচ০৪ ০*১৫ ১৮১৪ ৰ ৩২৪ 1 ৪২২ টি | ৬৪ 
বমাজ। ূ ৬৮০৬৩ সপ ৫৫৩ ১৫০ ৯৪ সপ 1 ১৯৫ 

বানিও ৃ ০৮৫৭৩ সপ ৩৫: ২৯ ১৫৫ সপ / ১৯৪ 

পান | ৮০৫১0 তাহ 0 ৩ ৩০:৭ | ৭'৫ ৰ ২৪৮1 



১১, তেলের অক্টেন-মান ও সিটেন-মান 

এঞ্িনের মধ্যে উদ্ধায়ী তেল ও বায়ুর মিশ্রণের বিস্ফোরণ জনিত শক্তির 

সাহায্যে এঞ্জিন সচল হয়ে ওঠে । মোটরের এপ্চিন এমনভাবে তৈরি যে একটি 

কোঠায় উদ্ধায়ী তেলের গ্যাস এবং বায়ু মিশিত হয় এবং সেইসঙ্গে একটি পিস্টন 

নেমে এসে গ্যাসের উপর চাপ দেঁয়। গ্যাস-মিশ্রণ এইভাবে সংকোচনের শেষ 

সীমায় পৌছবামাত্র ব্যাটারি সাহায্যে একটি স্পার্ক (529:0) বা ক্ষুলিঙ্গের 

স্থপ্টি কর! হয়, এতে সমস্ত গ্যাসট! জলে ওঠে এবং পিস্টনটিকে উপর দিকে ঠেলে 

দেয়। পুনরায় এ কোঠায় গ্যাস ও বাস্ধুর মিশ্রণ জম হয়, পিস্টনটি নেমে আসে 
এবং পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এপ্জিনের মধ্যে এইসব ক্রিয়া পর 
পর ছন্দোবদ্ধভাবে ঘটতে থাকলে পিস্টনটিও ক্রমাগত ছন্দোবদ্ধভাবে উপরে ও 

নীচে উঠা-নামা করতে থাকে এবং এগ্িনটি শ্বচ্ছন্দভাবে চলতে থাকে। কিন্তু 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এমন অনেক উদ্বায়ী তেল আছে য1 এঞ্সিনের কোঠায় 

বাষুর সঙ্গে মিশিত অবস্থায় পুরোপুরি সংকুচিত হ'বার আগেই ( অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ 

সট্টি করার আগেই ) শুধু এঞ্জিনের উত্তীপেই আপনা থেকে জলে ওঠে। পিস্টনটি 
নীচের দ্রিকে শেষ সীমায় পৌছবার কিছু আগে এরকম বিক্ষোরণ হয়ে যায় ব'লে 

পিস্টনে সহসা উপর দিকে ঠেলে তোলবার চাপ পড়ে, এতে তার সহজ গতির 

ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য অনেক শক্তির অপচয় ঘটে, আর এঞ্চিনের মধ্যে 

ঝন্ঝন্ শব্দ হতে থাকে । একে তেলের নকিং (15000185) ধর্ম বলে । তেলে 

নকিং ধর্ম বেশি হলে এইরূপ এঞ্ষিনে ব্যবহার না করাই ভাল। 

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, নকিংবিরোধী ধর্ম সম্পন্ন আদর্শ তেল হল 

আইসো-অক্টেন, এর অক্টেন-মান (০০9:-00101967) ধরা হল ১০০, আর 

এবিষয়ে নিকৃষ্ট হল হেপ্টেন তাই তার অক্টেন-মান ধরা হল শৃন্য। বিজ্ঞানীরা 
এই ছুটো তেলের সঙ্গে তুলনা করে তবে জালানি তেলের নকিংবিরোধী 

চ 
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ধর্ম নির্ণয় করেন এক শ ভাগের কতভাগ আইসো-অক্টেনের সঙ্গে কতটা 
হেপ্টেন মেশালে তার নকিং ধর্ম পরীক্ষিত তেলের অনুরূপ হয় তা নিরূপণ করা 
হয় এবং সেই সংখ্যার সাহায্যে তেলের অক্টেন-মান নির্দেশ করা হয়। 

যে-কোনো! হাইড্রোকাবনের অক্টেন-মান প্রধানত: তার ক্ফষুটনান্ক এবং অণুর 
গঠনের উপর নির্ভর করে। প্যারাফিন হলে তার ক্ফুটনান্ক যত কম হয় অক্টেন- 
মান তত বেশি দেখা যায়। অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি যদি পর পর সরল শৃঙ্খলে 

(5::5151)6 ০1515) সাজানো থাকে তাহলে কার্বন সংখ্যা বাড়ালে 

হাইড্রোকার্বনের ক্ফুটনাঙ্কও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে এবং সেইসঙ্গে তার অক্টেন-মানও 
কমে যায় (তালিকা ৬ দ্রষ্টব্য )। অপর দিকে কার্বন সংখ্য। সমান রেখে 

অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি সরল শৃঙ্খলে না সাজিয়ে যদি শাখা-প্রশাখায় 

(0:500050 017917) সাজানো যায় তবে ম্ফুটনাঙ্ক কমে আর অক্টেন-মান বাড়ে। 
শাখা-প্রশাখার সংখ্যা যত বেশি হয় ক্ফুটনাঙ্ক তত কম এবং অক্টেনমান তত 

বেশি হয় (তালিক1 ৪ জষ্টব্য)। এইসব হাইড্রোকাধনের চল্তি নাম আইসো- 
প্যারাফিন (15০-7091822)। ্ 

6৮, তল, 0৮ 
০৮১-৫-০ন১-৫৪, ০14-68-৫7-075 

তল, 
সং - ৪৯৭৪০ সে ৫৮*ছেঃ 
তাঃ মাঃ ৯৪ ০৯৩ 

০৪, 
077১-08-08৮-075-08, 
স্: ৬০৩ তে 

তঃ মাঃ ৭৩ 

০৮১-০15-075-082085685 

কার্বন পরমাণু সরল শৃঙ্খলে সাজানো থাকলে দেখা যায় যে অপরিপৃত্ত 

হাইড্রোকানের স্ফুটনাস্ক অন্রূপ পরিপৃক্ত হাইড্বোকার্বনের স্ফুটনাক্ষের চেয়ে 

কম। অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্ধনের অক্টেনযান পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্ধনের 
অক্ট্রেন-মানের চেয়ে বেশি (তালিকা ৬ দ্রষ্টব্য)। 



তেলের অক্টেন-মান ও সিটেন-মান ২৯ 

তালিকা ৬। কয়েকটি পরিপৃক্ত ও অপরিপৃক্ত হাইড্রেকোর্বনের অক্টেন-মানের তুলন। 

হাইড্রোকার্বনের নাম অণুর সঙ্কেত ূ স্কুটনান্ধ [অক্টেন-মান 

১। পেন্টেন দঃ ৩৬*১ ৬১ 

পেন্টিন- ১ হান, | ৩৯১ ৮২ 
ৃ ._. নিন 

২। হেকেন (51355 ৬৮.৭ ২৫ 

হেক্সিন-১ 0০5 ৬৩*৫ ৬২ 

৩।  হেপ্টেন 000 ৰ ০775 ূ ৯৮৪ ঙ 

হেপ্টিন-১ র ূ - 

৪1 অকেেন | ৰ 

আর কীন-১ 

ম্তাপথিন জাতীয় হাইড্রোকার্বন থেকে আংশিক ভাবে হাইড্রোজেন বিষুক্ত 

(9575:09£5296102) করতে পারলে তা আ্যরোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনে 

রূপান্তরিত হয়। এর ফলে অক্টেন-মান বৃদ্ধি পায় (তালিকা ৭ দ্রষ্টব্য)। 
তালিক। ৭. 
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. ম্তাপধিনের অক্টেন-মান যে আণবিক ভার (070160912 ৮120) এবং 
অধুর শাখা-প্রশাখার উপর অনেকখানি নির্ভর করে তা তালিকা ৪ ও ৭ 

থেকেই বোঝা যায়। ইথাইল সাইক্লো-হেক্সেনের চেয়ে মিথাইল সাইক্রো- 
হেক্সেনের, আবার তাঁর চেয়ে সাইক্লো-হেক্সেনের অক্টেন-মান বেশি। 

সাইক্লো-পেন্টেনের চেয়ে সাইক্লো-হেক্সেন ভারি ও তার স্ফুটনাঙ্ক বেশি আর 
তার অক্টেন-মান কম। আযারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বেলায়ও অণুর গঠন ও 
তার শাখা-প্রশাখার উপর অক্টেন-মান নির্ভর করে। 

উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেলের সার্থকতা ॥ আদর্শ এপ্রিন নিয়ে পরীক্ষা 

করে দেখা গেছে, ঘে তেলের অক্টেন-মান যত বেশি তার নকিং ধর্ম তত কম। 

তেলের অক্টেন-মান বেশি হলে অল্প পরিমাণ তেল পুড়িয়ে বেশি মাইল পথ 
অতিক্রম করা যায় (তালিকা ৮ দ্রষ্টব্য)। 

তালিক। ৮ 

এগ্রিনের সক্ষোৌচন মাত। ৰ এক গ্যালন তেল পুড়িয়ে 
( 00101)1685105) 78110 ) ূ অতিক্রম কর! যায় 

পক নি মই 
৮*১ ১৮ মাইল 

১০৩ | ২১০ মাইল 

আজকাল বিমানের জন্য উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেলের চাহিদ! 

খুব বেশি। বিমানে একসঙ্গে অনেকটা তেল বহন করা সম্ভব হয় না, 
অথচ অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে বার বার মাটিতে নেমে এসে পেট্রোল 

বোঝাই করার অন্থবিধা। ইংলগু থেকে সুদূর আমেরিক। পাড়ি দেবার সময় খুব 
বেশি অস্থবিধা হয়েছিল। বিমানে যে তেল ব্যবহার কর] হয় তার অক্টেন-মান 

বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়। অল্প তেলে বেশি দূর যাওয়া গেলে আর বার 
বার মাটিতে নেমে এসে তেল বোঝাই করার হাঙ্গামা থাকে না। 



ক্র্যাকিং বা ভাঙন প্রক্রিয়ায় ভারি তেল থেকে হান্কা তেল উৎপাদন ৩১ 

তেলের সিটেন-মান ॥ ভিজেল এঞ্জিনের গঠন ঠিক মোটর এঞ্সিনের মত 

নয়, কাজেই এতে পেট্রোলের বদলে ডিজেল তেল ব্যবহার করতে হয়। ডিজেল 

এঞ্জিনে প্রথমে একটি পিস্টন অতিরিক্ত মাত্রায় বায়ু সঙ্কুচিত করে, এতে তাপমাত্রা 

বুদ্ধি পেয়ে ২৯০--৩৪০০ সেন্টিগ্রেড হয়। এইরূপ সঙ্ষোচনের ব্* পর্যায়ে 

একট] পিচকারির ভিতর দিয়ে খানিকটা ডিজেল তেল প্রবেশ করিয়ে দিলে তা 

এআপনা থেকেই জলে ওঠে এবং পিস্টনটি উপরদিকে ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে 
মোটরের এঞ্জিনের মৃত ব্যাটারির সাহায্যে ক্ফুলিঙ্গ স্যষ্টি করার দরকার হয় না। 

ডিজেল তেল যত সহজদাহা হয় তত ভাল। তেলের অক্টেন-মান খুব কম হলে 

সহজদাহ হয়। 

ডিজেল তেল কতট1 সহজদাহ নিরূপণ করতে হলে তার সিটেন-মান নির্ণয় 

করা হয়। শতকরা কতভাগ পিটেনের (০9606, 036735$) সঙ্গে কতট] 
১-মিথাইল ভাপ খ্যালিন (]-966751 91012617512159, 05০ %:05) মেশালে 

তার দাহ গুণ পরীক্ষিত ডিজেল তেলের অনুরূপ হয়, তা নিদ্ধারিত করলে 

তেলটির সিটেন-মান (০569135-70101921) জানী যায়। বিশুদ্ধ সিটেনের 

সিটেন-মান ১০, আর বিশুদ্ধ ১-মিথাইল ন্যাপখ্যালিনের সিটেন-মান শৃন্ত 

ধর] হয়। 

১২. 'ক্র্যাকিং বা ভাঙন প্রক্রিয়ায় ভারি তেল থেকে 

হাল্কা তেল উৎপাদন 

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গেসঙগে সব দেশে কলকারখানা, মোটরগাড়ি বিমান 

ইত্যাদির ভ্রুত প্রসার হয়েছে, আর সেইসব সচল রাখার জন্য পেট্রোলের 

চাহিদাও ত্রুত বেড়ে গিয়েছে । খনিজ পেট্রোলিয়ম থেকে পেট্রোলের উৎপাদন 

বাড়াবার খুব চেষ্টা চলেছে। 
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পেট্রোল: পৃথক করার সময় উচ্চতর স্ফুনাঙ্ক মাত্রার বিভিন্ন জালানি 
তেল যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয়। এইগুলি কিভাবে কাজে লাগান যায়? 
বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, কেরোসিন, ডিজেল তেল প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের অণুগুলি 
বড় ও ভারি। তাদের স্ফুটনাস্ক মাত্রাও উচু। কোনো উপায়ে এইসব অথু 
ভেঙে ছোট আর হাক্কা অণুতে পরিণত করতে পারলে উদ্বায়ী পেট্রেরলের পরিমাণ 

বাড়তে পারে। এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়েছে যাতে ভারি 

তেলের অণু ভেঙে হান্ক! উদ্বায়ী তেলের অণুতে পরিণত করা গেছে। বিজ্ঞানীর! 

এর নাম দিয়েছেন 'ক্র্যাকিৎ বা ভাঙন প্রক্রিয়া (০:2.010€ 70:90595)। 

১৮৬৫ থুস্টাৰে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ইয়ং এইরূপ ভাঙন প্রক্রিয়ায় ভারি তেল 

থেকে কেরোসিন তৈরি করে বাজারে চালু করেন। তারপর বার্টন পেট্রোল- 

জাতীয় পদার্থ তৈরি করলেন ১৯১৩ থুন্টাবে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০০ 

পাউগ্ড চাপ প্রয়োগ করে ৩৭০-৪০০০ সেটিগ্রেড তাপমাত্রায় খুব ধীরে ধারে 

ভারি তেলের পাতন-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, এতে ভারি তেলের বেশ 

থানিকট! অংশ ভেঙে হাক্কা উদ্বায়ী পেট্রোলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার 

আরও উন্নতি হয়েছে। এখন চুলীর মধ্যে অবস্থিত সারবন্দী উত্তপ্ত নলের 

ভিতর দিয়ে (৪৭৫-৫৩০০ সেটিগ্রেড ) প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ২৫০-১০০০ পাউও 

চাপ প্রয়োগ করে ভারি তেল পাঠানো হয় | যে হাক্কা তেলের উদ্ভব হয় তার 

উদ্ধায়ী অংশ পৃথক করে নিয়ে পেট্রোল রূপে ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৪ থুষ্টাবে 

হাউড়ি দেখেন সিলিক1-আযালুমিনা (511102-211127179) প্রভাঁবকের (02021590) 

সংস্পর্শে ভারি তেল আরও সহজে ভেঙে যায়। সেক্ষেত্রে ৫০০০ সেটিগ্রেড 

তাপমাত্রায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র ৩০ পাউগু চাপ প্রয়োগ করলেই কাজ হয়। 

এই প্রক্রিয়ার আর-একট1 সুবিধা এই যে, এতে গ্যাপীয় হাইড্রোকার্ধনের 

পরিমাণ কম ও তরল পেট্রোলের পরিমাণ বেশি পাওয়৷ যায়। এক বছর 

পরে সিলিকা ও আযালুমিনা মিশ্রণের প্রভাবক শক্তি অনেক কমে যায়। এই 
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মিশ্রণ আগুনে পুড়িয়ে নিলে আবার তার প্রভাবক শক্তি ফিরে আসে । এই 
অন্থবিধা দুর করার জন্য কিছুদিন হল হাউড্ডি প্রক্রিয়ার সামান্য পরিবর্তন 
করা হয়েছে। এখন মিশ্রণটি ধীরে ধীরে ভারি তেলের বান্পে ছেড়ে দেওয়! 
হয় এবং ভারি তেল ভেঙ্গে হান্কা তেলে পরিণত হবার পর যন্ত্রের অন্ত এক 

ংশে প্রভাবকটি উদ্ধার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এতে তেলের 

ভাঙ্গণ প্রক্রিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় অথচ মিশ্রণটির কার্ধকারিতা 
একটুও কমে না। | 

১৩. উচ্চতর অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেল প্রস্ততির উপায় 

পেট্রোলের অক্টেন-মান যত বেশি হয় জালানি তেল হিসেবে তার মূল্য 
তত বেশি। হাউড়ি উদ্ভাবিত প্র্রন্রিয়ায় প্রথমে ভারি তেলের বৃহত্তর 

অণুগুলি ভেঙে তা থেকে ক্ষুত্রতর ওলিফাইন অণুর ্যষ্টি হয়। এইসব 

ওলিফাইন অণু থেকে ন্যাপ্থিনের আর তা থেকে আযারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন 

জাতীয় পদার্থের স্থষ্ি হয়। ভাঙন-প্রক্রিয়ায় যে হাক্কা তেল পাওয়। যায় তাঁতে 

ওলিফাইন এবং আযারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলে তার 

অক্টেন-মান বেশি হ্য়। 
আযলুমিনা-ক্রোমিয়। (918105108-01190519) প্রভাবকের সংস্পশে গ্রায় 

৬০০০ সেট্িগ্রেড তাপমাত্রায় অনেক হাইড্রোকার্বন থেকে আংশিকভাবে 

হাইড্রোজেন বিষুক্ত করা যায়। এইভাবে প্যারাফিন থেকে পাওয়! যায় 

ওলিফাইন, যেমন, বিউটেন থেকে বিউটিন। আর ন্তাপ্থিন থেকে পাওয়া যাক্স 

আযারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন, যেমন, সাইক্লো-হেক্সেন থেকে বেন্জিন। উচ্চতর 
অক্টেন-মান বিশিষ্ট তেল প্রস্তুতির দিক দিয়ে এগুলি খুবই মূল্যবান । 

সরল প্যারাফিনের চেয়ে আইসো-প্যারাফিনের অক্টেনমান বেশি। 
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আযলুমিনিয়াম : ক্লোরাইড-_হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (211010100 
017101106--11%0795511 0101091105 ) প্রভাবকের সংস্পর্শে উচ্চতর চাপ এবং 

০171১-0715৮08-085 

ূ হিউটেন 

(০11১-01-01 

015 তে 

১০৮৯০, মণর্গখিতে 
পা 

15০ ০চা ৭170 নি] 

(০415 0 

সাইন্রেদ- হেখেছন বরেনজিন 

তাপমাত্রায় প্যারাফিন অতি সহজেই আইসো-প্যারাফিনে রূপাস্তরিত হয়, 

যেমন, বিউটেন থেকে পাওয়া যায় আইসো-বিউটেন। ওলিফাইনের 

বেলায়ও এরূপ রূপান্তর. সম্ভব, যেমন, বিউটিন-১ থেকে পাওযা যায় 

আইসো-বিউটিন । 

পতশুও 

075-015-0৮5-05 2 ০85৫ল-08, 
গুমইসদো -কিউটেন 

০7, 

071১-07-70 চান 0119 তাপ 0৬0 05 

বিউটিন-১ আইসো-বিউাটিব 

১৯৩৫ সালে ইপাতিয়েফ ছুটে? ওলিফাইন অণু পরস্পরের সঙ্গে অথবা প্যারাফিন 

জাতীয় অণু ওলিফাইন জাতীয় অপুর সঙ্গে সংযোজিত করে নৃতন অণু স্থ্টি 
করার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্ষীর করেন। আইসো-প্যারাফিনের 

অকেঁন-মান বেশি, কাজেই বিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য যাতে আইসো-বিউটিন 

অথবা আইসো-বিউটেন থেকে নানাবিধ আইসো-প্যারাফিন তৈরি করা যায়। 

সাল্ফিউরিক আযাসিড, ফমস্ফোরিক আযাসিভ (09510110110 ৪০10), 

ধাতুজাত পাইরোফস্ফেট (08651 1:0095179$6) অথব1 বোরন ফুওরাইড 

(9০:০2. 20110) প্রভাবক রূপে ব্যবহার করে, উচ্চতর চাপ ও তাপমাত্রায় 



উচ্চতর অক্েন-মান বিশিষ্ট তেল প্রত্ততির উপায় ৩৫ 

এই প্রক্রিয়া অতি সহজেই লম্পাদন করা যায়। এভাবে আইন্লা1-বিউটিন থেকে 

পাওয়া যায় আইসোঁআ কিন আর তাকে হাইড্রোজেনায়িত করলে পাওয়া যায় 
আইসো-অক্টেন,-মোটর এঞ্রিনের এটি আরে জালানি তেল। আইসো- 
বিউটেনের সঙ্গে ইথিন সংযোজিত হলে উদ্ভুত হয় নিও-হেক্সেন : (2০ 

115য:9116)। আর আইপো-বিউটেনের সঙ্গে আইসো-বিউটিন সংযোজিত 

করলে.উদ্ভূত হয় আইসো-অক্টেন। 
75 0175 017, ০, 

08১-০শ০৮১% ০8১-৮-০7, -৯০০-৫-08৮৫৮07, 

আইদো-বিউটিন . ০5 
আইানসো- আহ্চিল 

] 1 

0115 $ 001, 
€ ] 

০17*-6 ৪০ »০11-0855 

0170 

আইলো- অহ্বোন 

দি রঃ 
০7১-01+০৮2506%-৯ি ০৮১-০-0৮10615 

0113 ০175 দি 

নিও -ছেঝ্পেন 

০৮, 075 0115 175 

€চা১-০7 চি 0চা৭শ ০০075 সপ ০71১-6-07,-08 0115 

তো, ০7, 
জআাইসো-বিউটেন  আইসো-বিউটিন আইসো- অক্টেন 

কৃত্রিম উপায়ে আইসো-অক্টেন প্রস্তত করতে হলে যে উপাদানগুলির 

প্রয়োজন__যেমন, আইসো-বিউটেন, আইসো-বিউটিন ইত্যাদ্ি--সেগুলি পূর্বোক্ত 

যেকোনো প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ম থেকেই তরি কর] যায়, তাই আজকাল 

আইসো-অক্টেন তৈরি করা আর শক্ত নয়। 

১৯২২ সালে মিজ্লে ও বয়েড বললেন পেট্রোলের সঙ্গে সামান্য 

পরিমাণ  টেট্রা ইথাইল লেড (6৮৪ ৪৮0%] 169) সংক্ষেপে ৭ট. ই. 

এল. (%:7]+) মেশালে তার অক্টেন-মান অনেক বেড়ে যায়। আজকাল 

পেট্রোলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ৭টি. ই.এল” মিশিয়ে তার অক্টেন-মান বাড়িয়ে 



৩৬ পেট্রোলিয়ম 

বাজারে বিক্রি-করা শুরু হয়েছে। “লেড? (152) বা সীসে জীবদেহের পক্ষে 
বিষাক্ত বলে “টি. ই.এল+” যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে নাঁ_-আইনসঙ্গত ভাবে 
মোটরের পেট্রোলের জন্য গ্যালন প্রতি ৩ ঘন সেটিমিটার (০011০ ০62 610)661) 

“টি, ই. এল" মেশানো চলে। বিমান সুউচ্চ বামুপথে চলাচল করে বলে তাতে 

ব্যবহৃত পেট্রোল থেকে লোকালয়ের বাতাস বিষাক্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে, 

এজন্য বিমানে ব্যবহার্ধ তেলে প্রতি গ্যালনে ৪ ঘন সেন্টিমিটার “ট. ই. এল' 

মিশিয়ে অক্টেন-মান আরও বাড়ানো হয়েছে। 

আজকাল বিমানে ব্যবহৃত ১০০-অক্টেন-মান বিশিষ্ট আদর্শ পেট্রোলে 

মেশান থাকে-__- 

আইসো-অক্টেন শতকরা ৪০ ভাগ 
আইসো-পেণ্টেন শতকরা ২৫ ভাগ 

সাধারণ পেট্রোল শতকরা ৩৫ ভাগ 

টি. ই. এল গ্যালন প্রতি ৪ ঘন সেন্টিমিটার 

১৪. কৃত্রিম ভ্বালানি তেল 

জার্মানিতে তেলের খনি নেই। প্রয়োজনীয় পেট্রোলের জন্য যাতে সব সময়ে 
অন্তান্ত তৈলপ্রস্থ দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয় সেজন্য সে দেশের 
বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে জালানি তেল তৈরি করার চেষ্টা বহুদিন ধরে করেছেন। 

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিকে অনেকাংশে এইরূপ কৃত্রিম পেট্রোলের উপরে 
নির্ভর করতে হয়েছিল। ৃ 

বাজিমান প্রক্রিয়া (8:2185 79059) ॥ কয়লা চূর্ণ এবং আলকাতরার 

সঙ্গে খুব সামান্য আয়রন অক্সাইড (1:00 0310) মিশিয়ে এবং প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে ৩০** পাউগ্ড চাপ প্রয়োগ করে ৪৫০।৫০০০ সেন্টিখ্রেড তাপমাত্রায় 



-কৃত্রিম জালানি তেল ৩৭ 

হাইড্রোজেনাধ়িত করলে একটি তরল পদার্থের উদ্ভব হয়। এ থেকে পেট্রোল- 

জাতীয় জালানি তেল পৃথক করে নেওয়া যায়। ১২ বাং টন কয়লা থেকে 
এভাবে প্রায় ১টন পেট্রোল পাওয়া যায়। এই পেট্রোলের অক্টেন-মান ৭৫ 

থেকে ৮০। 
ফিসার-্রপ্ল প্রক্রিয়া (1501061-7:0090] 19099 )॥ উত্তপ্ত 

কয়লার মধ্য দিয়ে জলীয় বাম্প পাঠালে হাইড্রোজেন ও 'কার্বন মনঝ্মাইড 
(০2:01 12101202106) গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই গ্যাস মিশ্রণের 

চলতি নাম “ওয়াটার গ্যাস? (265: £%9) বা জল-গ্যাস। ১৯৩৩ সালে ফিসার, 

ও ট্রপস “ওয়াটার গ্যাস'কে হাইড্রোজেনায়িত করে তা থেকে কৃত্রিম জ্বালানি 

তেল প্রস্তুতির একটা নৃতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। ওয়াটার গ্যাস মিশ্রণে 
আরও হাইড্রোজেন গ্যাস মেশান হয়, যাতে প্রতি ছুই ভাগ হাইড্রৌজেনের সঙ্গে 

এক ভাগ কার্বন মনক্লাইড গ্যাস মিশে থাকে । মিশ্রণটিকে আয়রন অক্সাইডের 
উপর দিয়ে প্রবাহিত করে তা থেকে অবাঞ্ছিত গন্ধক দূর করে নেওয়! হয়। 

এবারে ২০০০ সে্টিগ্রেডে তাপমাত্রার নিকেলের (91011) সংস্পর্শে 

হাইড্রোজেনায়িত করলে তরল জালানি তেল পাওয়] যায়। এ থেকে যে পেট্রোল 
পৃথক করা হয় তার অক্টেন-মান মাত্র ৪০, কাজেই এর সঙ্গে উচ্চতর অক্টেন-মান 

বিশিষ্ট তেল এবং ৭টি. ই. এল" মিশিয়ে তার পর ব্যবহার করা চলে। এই 

সঙ্গে যে ডিজেল তেল পাওয়া যায় তার সিটেন-মান খুব বেশি । 

১৯৪০ সালে জার্মানিতে বাজিয়াস-প্রক্রিয়ায় প্রায় ২২ কোটি ব্যারেল এবং 
ফিসার-উ্রপস প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৬ কোটি ব্যারেল কৃত্রিম জালানি তেল প্রস্তুত 

করা হয়। ভারতে পেট্রোলিয়মের একান্ত অভাব থাকলেও কয়লার পরিমাণ 

নিতান্ত কম নয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কয়ল] থেকে কৃত্রিম জালানি 
তেল উৎপাদন কক্ষেএদেশের পেট্রোলের অভাব মেটানো যাবে। 



১৫. প্রাকৃতিক দাহ গ্যাস 

প্রাচীন কাল থেকে কাম্পিয়ান সাগর অঞ্চলে সহজদাহ প্রারুতিক গ্যাসের সন্ধান 

জানা ছিল। “মাড্ ভল্কানো” গুলিতে দাহ্গ্যাস সঞ্চিত থাকে । তৈল 
আহরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগেকার দিনে এই মূল্যবান জ্বালানি সম্বন্ধে 

উদাসীন ছিলেন। আজকাল পেট্রোলে হিদ্1 যেমন বাড়ছে তেলের খনিগুলি 

তেমনি ভ্রুত নিংশেষিত হচ্ছে । তাই আজ প্রকৃতির বুকে সঞ্চিত মূল্যবান 

দাহাগ্যাসের সন্ধবহারের সর্ববিধ চেষ্ট1। চলছে । 

ভূগর্ভে দাহ গ্যাস ও তরল পেট্রোলিয়ম প্রায়ই. একসঙ্গে থাকে । সব 

আগে থেকে ব্যবস্থা করে নিয়ে নলকূপ না বসালে এই গ্যাস দারুণ বেগে 

বেরিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায়। এমন অনেক তৈলখনি পাওয়া 
গেছে যেখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর অতি সামান্য 

পেট্রোলিয়মই আহরণ করা গেছে। 

প্রাকৃতিক গ্যাসের সদ্ধাবহারের উদ্দেশ্যে আজকাল নানারূপ ব্যবস্থা অবলগ্বন 
করা হয়। তৈলক্ষেত্রের অনেক এঞ্জিন ও বয়লার (১০111) ইত্যাদি চালু 
রাখার জন্য এই গ্যাসের আগুন জ্বালানো হয়। স্বল্প পরিমাণ বায়ুর সংস্পর্শে 

এই গ্যাস জ্বালিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উংকুষ্ট ভূসো কালি তৈরি করা 

হয়। এই কালি দিয়ে ছাপাখানার কালি, জুতোর পালিস, বানিস, কলের 
গানের রেকর্ড প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। 

চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে এই গ্যাসের খানিকটা অংশ তরল অবস্থায় 
পাওয়া যায়। এর চলতি নাম মোটর স্পিরিট (1060:-90171)। অত্যন্ত 

উদ্ধায়ী বলে একে অপেক্ষাকৃত অন্বুদ্বামী তেলের সঙ্গে ধীমশিয়ে মোটরের 

পেট্রোল রূপে ব্যবহার করা হয়। 



১৬. তৈলবাহী শেল 

খনিজ টতৈলশিল্প এবং শেলজাত তৈলশিল্প একই সময়ে শুরু হল। 

অল্পদিনের মধ্যেই পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদির উত্পাদন আশাতীত রকম 

বেড়ে গেল। শেল-জাত তেলের উত্পাদন কিন্ত কমে গেল। তৈলবাহী 

শেল খনি থেকে উত্তোলন করে চোলাই করলে জালানি তেল পাওয়] যায়। 

তাই শেল থেকে জালানি তেল উৎপাদনের খরচ খুব বেশি পড়ে। 

শেল থেকে তেল উৎপাদনের খরচ. বেশি হলেও এ থেকে যে আমোনিয়া 

(৫00101718) গ্যাস পাওয়া যায় তা দিয়ে আযমোনিয়াম সাল্ফেট 
(%100070101000 901101:96) নামক কৃত্রিম সার তৈরি কর] হয়। 

তৈলবাহী শেল দেখতে গাঢ় পাটকিলে, ব্রাউন ব৷ হল্দে-ত্রাউন রঙের 

কঠিন পদার্থ হলেও মোমের মত্র নরম। সহজে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। 
কমলার মত, শেল ভৃগর্ভে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। 

শেলের অবস্থান ॥ স্কটল্যাণ্ডের লোখিয়ান ও টরবেন অঞ্চলে প্রচুর শেল 
পাওয়া যায়। এই শেল থেকে টন প্রতি ২০৩০ গ্যালন তেল এবং ৬০ পাউগ্ু 

আযমোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। ইংলগ্ডের নরফোক এবং কিমারিজ 
অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট শেলের সন্ধান পাওয়! গেছে । তবে এখানকার তেলে গন্ধকের 

মাত্রা খুব বেশি থাকায় (শতকরা ৮ ভাগ) তেল পরিশোধন করে 

ব্যবহারোপযোগী করা কষ্টসাধ্য । 

ফ্রান্সের আতু অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ শেল-জাত তেল উৎপাদন করা হচ্ছে। 

এখানকার শেল থেকে টন প্রতি ৫০ গ্যালন তেল পাওয়! যায়। 

এস্থোনিয়ার শেল খুব উৎকৃষ্ট এবং টন প্রতি প্রায় ৭৫ গ্যালন তেল পাওয়া 
যায়। কিছুদিন হল এখানকার শেল থেকে গ্যাম এবং তেল উৎপাদন শুরু 

হয়েছে। 



3০ পেট্রোলিয়ম 

কানাডার নিউক্রন্স্উইক, নোভাস্কটিয়া! ও নিউফাউগুল্যাণ্ডে শেল আবিষ্কৃত 

হয়েছে। নিউক্রন্সউইকের শেল থেকে টন প্রতি ২৭৫৭ গ্যালন তেল এবং 
৩০১১০ পাউগ্ু আমোনিয়াম সাল্ফেট পাওয়া যায়। নিউফাউগুল্যা্ড অঞ্চলের 

শেলও খুব ভালো, এ থেকে টন প্রতি ৫* গ্যালন তেল এবং ৮০ পাউগ 

'আমোনিয়াম সাল্ফেট পাওয়া যায়। 

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, উটা, কেন্টুকি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শেল পাওয়া 
যায়। উট! অঞ্চলের শেল থেকে টন প্রতি ৩৫ গ্যালন তেল এবং কেন্ট,কি 

অঞ্চলের শেল থেকে টন প্রতি ২২ গ্যালন তেল ও ৯৭ পাউও আযামোনিয়াম 

সাল্ফেট পাওয়] যায়। 

এ-ছাড়৷ আস্তিকার ট্রন্সভাল অঞ্চলে এবং ব্রেজিল, চীন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি 
দেশেও প্রচুর তৈলবাহী শেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আজও সেগুলি 

ব্যবহার করা হয় নি। অবস্থান অনুসারে শেল-জাত তেলের পরিমাণে অনেক 
“পার্থক্য দেখা যায়। 

তাক ৯1 বিভিন্ন দেশের তৈলবাহী শেল 

সা ূ টন প্রতি তেলের টন প্রতি আমোনিয়াম 
ূ উৎপাদন সাল্ফেটের উৎপাদন 

হ্ষটল্যাও টি ২০৩০ গ্যালন [৭০৬০ পাউও 
নিউ সাউথ ওয়েল্স র ৮* গ্যালন ৪ 

'এস্থোনিয়। ৰ ৭৫ গ্যালন - 

কানাড। ূ ২৭-৫৭ গ্যালন ৩০-১০০ পাউও 

যুক্ত রা ২২-৩৫ গ্যালন ১৭-৯৭ পাঁউওড 

ট্রা্স ভাল ২৮ গ্যালন ৃ টি 

শেল-জাত ভ্রব্যাদ্ির উৎপাদন ॥ শেল চোলাই করে দাহ গ্যাস, তেল 

ও আযমোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। শীতল করে তেলের অংশ পৃথক করা 



ভারতে পেট্রোলিয়ম অনুসন্ধান ৪১ 

হয়। সাল্ফিউরিক আযাসিড সাহায্যে আযমোনিয়া শোষণ করে নেওয়া হয়। 

অবশিষ্ট দাহ গ্যাস জালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। আযামোনিয় গ্যাস 

সাল্ফিউরিক আযাঁসিডের সঙ্গে যুক্ত হলে আযামোনিয়াম সাল্্ফেটের উত্তব হয়। 

১৭. আযাস্ফাণ্ট 

গুড়ের মত চটচটে অবস্থায় আ্যাস্ফাণ্ট পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন বাষুব 
সংস্পর্শে থাকলে আ্যাল্ফান্ট ক্রমশ শক্ত হয়ে ওঠে । এটি পেট্রোলিয়ম-জাত 

পদার্থ বলে মনে হয়। আমেরিকা এবং মেক্সিকো অঞ্চলের পেট্রোলিয়ম 

চোলাই করলে যে অর্ধ কঠিন অংশ পড়ে থাকে তা৷ আযাসফান্টের অনুরূপ । 

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন বহুপূর্বে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ম স্থট্টি হবার পর প্রাকৃতিক 

কারণে উদ্ধায়ী তেল .বাম্পীভূত হয়ে গেছে এবং অনুদ্ধায়ী আযাস্ফাণ্ট পড়ে 

আছে। প্রাকৃতিক আ্যাস্ফাণ্ট অথবা পেট্রোলিয়ম-জাত অ্যাস্ফাণ্ট পাকা 

রাস্তা তৈরির জন্য ব্যবহার হয়। 
প্রাকৃতিক আ্যাস্ফাণ্টের স্ববৃহৎ হুদ বারমুদেজ ও ত্রিনিদাদে আছে। 

সাইবেরিয়ার সাখালিন দ্বীপেও এইরূপ হুদ দেখা গেছে। ফ্রান্স, গ্রীস, 
প্যালেস্টাইন, মেক্সিকো, ক্যালিফোনিয়া, কে টকি, উট! প্রভৃতি অঞ্চলেও 
প্রচুর আযাস্ফাণ্ট আছে। ভারতের হিমালয় অঞ্চলেও আ্যাস্ফাণ্টের সন্ধান 

পাওয়া! গেছে। 

১৮ ভারতে পেট্রোলিয়ম অনুসন্ধান 

বর্তমান ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ নানাস্থানে পেট্রোলিয়মের 

সন্ধান করে ফিরছেন। জ্বালামুখী আমাদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে 
অশ্বিকা দেবীর মন্দিরে অবস্থিত কুণ্ড থেকে অবিরত দাহা গ্যাস বের হয়। 

বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্যাস পেট্রোলিয়ম উদ্ভৃত। 



৪২ পেট্রোলিয়ম 

কলকাতার একটি তৈল প্রতিষ্ঠান আসামের খাসি স্টেটে তৈল-উৎপাদনের 

জন্য জমি জম1 নিয়েছেন। এখানে পাহাড়ের ফাটলের পথে নির্গত দাহ গ্যাস 

আর তার সঙ্গে পেট্রোলিয়মের সন্ধান পাওয়া! গেছে। কিন্ত প্রাথমিক পরীক্ষার 
ফলে অঙ্থুমান হচ্ছে অনেকগুলি খুব গভীর নলকুপ বসালে তবেই তেল-সংগ্রহ 
সম্ভব হবে। 

ভারত সরকারের রিপোর্টে প্রকাশ ভূ-বিজ্ঞানীরা নাগা পাহাড়ে 
পেট্রোলিয়মের সন্ধান পেয়েছেন। 

নেপালের ওখাল্ডোঙা! পাহাড়ের কাছে পেট্রোলিয়মের সন্ধান পাওয়! 
গেছে। চারটি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এই জায়গ! এক শ বছরের জন্ 

জম] নিয়েছেন । অনুমান এখান থেকে প্রতিদিন ৫০০ গ্যালন .তেল পাওয়া 

ষাবে। 
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বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 
॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 

প্রতি গ্রন্থ আট আন! 

১। সাহিত্যের শ্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুর্থ মুদ্রণ 
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু ৷ চতুর্থ মুদ্রণ 

৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুদ্রণ 
*৪ | বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তৃতীয় মুদ্রণ 

*৫। জগদীশচক্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্জ্র ভট্টাচার্য । তৃতীর মুদ্রণ 
*। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুক্তগ 
৭ ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বস্থ | তৃতীর মুদ্রণ 

*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ আ্চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য | তৃতীয় মুদ্রণ 
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রকুল্রচন্ত্র রায় । দ্বিতীয় মৃত্রণ 

₹১০ | নক্ষত্র-পরিচত্র ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শারীরবৃত্ত 1 ডক্টর কদ্রেন্্কুমার পাল । তৃতীয় মুদ্রণ 
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন । দ্বিতীষ মুস্্র 

*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় | তৃতীর মুত্রণ 
১৪। আধুর্বেদ-পরিচয্প ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন । দ্বিতীর মুক্ত্রণ 
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশাল! ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃতীয় মুদ্রণ 

*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর হঃখহরণ চক্রবর্তী । দ্বিতীর মুত্র 
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বতীর মুত্র 
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদ]। দ্বিতীয় মুগ্রণ 
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্র 
২*। জমির মালিক ॥ শ্রীমতুলচন্ত্র গুপ্ত 
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিশ্রিয় বনু । দ্ধিতীর মুস্্ণ 
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ভক্টর শচীন সেন । দ্বিতীয় মুকণ 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বনু । তৃতীয় মুন্তর 
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । ছিতীয মুক্রণ 
২৫1 বেদাস্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রম! চৌধুরী । স্বতীন্ মুদ্রণ 

*  মচিত্র 
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যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার | হ্িতীয় মুদ্রণ 
রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহার গুহসরকার | দ্বিতীর যুক্্রণ 

রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীয় মুন্্রণ 
ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্্রকুমার বনু । ছিতীর মুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
শিল্পকথ। ॥ প্রীনন্দলপাল বন্সু | দ্বিতীয় মুন্তরণ - 
বাংল। সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকাস্ত গুহ 
বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী 
প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিস্ত। ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্তাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 
বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীস্থশেভিন দত্ত 
ভারতীয় সাধনার এ্রক্য ॥ ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাংলার সাধন! ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর স্থকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্ঠবাদ ॥ শ্ীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথ! ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা ॥ ডক্টর স্থকুমাররঞ্জন দাশ 
হায়দর্শন ॥ শ্ীন্থখমর ভট্টাচার্য সগ্ততীর্থ শাস্ত্রী 
আমাদের অরৃষ্ত শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রাক্স চৌধুরী 
আধুনিক চীন ॥ থান সুন শান 
প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্্র সরকার 
আধুনিক যুরোপীয় দর্শন ॥ শদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
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ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীম চট্টোপাধ্যাক্ন 
উপনিষদ ॥ মহামহোপাধ্যাক়্ শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 
শিশুর মন ॥ ডক্টর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী | দ্বিতীয় মুক্রণ 

প্রাচীন ভারতে উত্ভিদ্বিস্তা ॥ ডক্টর গিরিজা প্রস্ন মক্তুমদার 
ভারতশিল্লের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতশিল্লে মৃন্তি ॥ অবনীজ্রনাথ ঠাকুর 
বাংলার নদনদী ॥ ডক্টুর নীহাররঞ্জন বাসস 

ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকাস্ত ব্রহ্ম 
টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর 

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রক্ষিতিমোহন ০সন শাস্ত্রী 
শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্ষোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানি ধি 
ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্লন1 ॥ ডক্টর চক্রশেখর ঘ্বোষ 

সাহিত্য-মীমাৎসা 1 শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য 
দুরেক্ষণ ॥ আীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যাক্স 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধন। ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন নেন শাস্ত্রী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্রমোহন চৌধুরী 
বাংলার জনশিক্ষা! ॥ শ্রীযোগেশচক্ত্র বাগল 
সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন 
প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রাস 
ভারত ও মধ্য এশিয়। ॥ ডস্কর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী 
ভারত ও চীন ॥ ভন্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
বৈদিক দেবত। ॥ শ্রীবিষু্পদ ভষ্টাচাখ 
বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাময়্িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার স্ড্রীশিক্ষ। ॥ শ্টযোগেশচন্দ্র বাগল 
গণিতের রাজ্য ॥ ভক্টর পগনবিসহ্বারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রূসাঞন ॥ জরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
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নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 
সরল হ্যায় ॥ ভ্রীঅমরেক্দরমোহন ভট্টাচার্য 
খাগ্চ-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্ীকালীচরণ সা! 
ওড়িয়। সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিররঞ্জন সেন 
অসমীয়! সাহিত্য ॥ শ্রীম্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন 
ভাইটামিন ॥ ডক্টর কুজ্রেজ্রকুমার পাল 
মনস্তত্বের গোড়ার কথ। ॥ শ্রীসমীরণ চট্টাপাধ্যার 
বাংলার পালপাবণ ॥ শ্রীচিস্তাভরণ চক্রবর্তা 
জাভ1 ও বলির নৃত্যলীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও. সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্র বোধচন্দ্র সেন 
সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ধন্ুবের্দ ॥ শ্রীযোগেশচক্দ্র বায় বিচ্তানিধি 
পিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ড 
তন্ত্রকথা ॥ শ্্রীচিস্তাহুরণ চক্রবর্তী 
বাংলার উচ্চশিক্ষ। ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
কুইনিন ॥ শ্লীরবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ॥ শ্ীবিমলকুমার দত্ত 
বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রাস্থথময় ভট্টাচার্য সগুতীর্থ শান্ত্রী 
সৌন্দর্বদর্শন ॥ শ্ীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 
পোদিলেন ॥ শ্রীহীরেন্্রনাথ বন্সু 
করল ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 
পেউ্রোলির়ম ॥ শ্রীমুত্যুজয়প্রসাদ গুহ 
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচক্দ্র বাগল 
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এই গ্রস্থমালার জন্ঠ বিশ্বভারতী জাতীয় অভিনন্দন লাভের যোগাতা৷ অর্জন 
কবিয়াছেন । _সুগ্বীস্তর 

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্টযে প্রয়োজনীয় 
পুস্তকসমূহের স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
আছে। বিশ্বভারতী বাংলাদেশে দেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রতী 
হইয়াছেন। দেশ 

সহজ গ্রস্থমালার যে ক'টি গুণ তার প্রায় সবগুলিই এখানে বত'মান; 
চেহারায় আশ্চর্য আকর্ষণ, দাম অত্যন্ত সন্তা, ছাপা ঝকঝকে পরিষ্কার । 

- সংকেত 

অল্প কথায় অনেক কথা বলে নীরসকে অমৃত কর! হয়েছে, এমন গ্রন্থ পেতে 
হলে এই সিরিজের দিকে তাকাতে হয়। -_ পূর্বাশি। 

আমাদের ইন্ছুল-কলেজের ভ্রমাত্মক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধক ব্ূপে 
এ ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো । 

-_ কবিতা 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নামক যে গ্রন্থমালার আয়োজন করিয়াছেন 
তাহ! দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিজ্তারে সহায়তা 
করিবে। বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ-গ্রন্থমাল! নিশ্চিতই জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের 
কল্যাণ লাধন করিবে । - আনন্দবাজার পত্রিক। 

বিশ্বনিত্ঠাসংগ্রহ-গ্রস্থমালা বিষয় ও লেখক নির্বাচনে, মুন্রণের পারি- 
পাট্যে, মলাটের লসৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশে 

তা অভূতপূর্ব । _পরিচক় 

॥ এ পধ্যন্ত বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহে ১১২ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
প্ লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে ॥ 

প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা 












